АГРОСВІТ № 18, 2013
УДК 636 (430)

О. Г. Кухар,
аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТВАРИННИЦТВО НІМЕЧЧИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
O. Kukhar,
Phd student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

LIVESTOCK GERMANY: TRENDS AND CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING
Сільське господарство Німеччини характерне високим рівнем концентрації та індустріалізації. Близько 80% вар$
тості виробленої сільськогосподарської продукції дає тваринництво. Тваринництво спеціалізується на вирощуванні
ВРХ всіх напрямів, свинарстві, птахівництві. В статті проаналізовано основні тенденції, умови, досягнення та про$
блеми в розвитку скотарства Німеччини.
Germany's agriculture is characterized by a high level of concentration and industrialization. About 80% of the
value of agricultural products gives the livestock. Sector of livestock specializes in growing cattle all directions, pig and
poultry farming. This paper analyzes the key trends, conditions, achievements and challenges in the development of
animal husbandry in Germany.
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ВСТУП

У більшості розвинених країн тваринницт
во переважає над землеробством та характери
зується інтенсивним розвитком. Успіх у се
лекційній роботі, сучасні технології в вирощу
ванні сільськогосподарських тварин, хороша
кормова база тощо дали змогу розвиненим
країнам не тільки забезпечити власну потребу
в продукції тваринництва, а і зайняти своє місце
на світовому ринку продовольства.
До таких країн належить Німеччина. Га
лузь тваринництва в країні дає до 80% товар
ної продукції. Найбільш розвиненими підга
лузями є свинарство, скотарство та птахів
ництво. Німеччина займає першість з вироб
ництва свинини в Європейському Союзі (ЄС)
та є другим по величині виробником ялови
чини, поступаючись місцем лише Франції.
Відповідно до рішеннь Світової організації
торгівлі (СОТ) виробництво яловичини набу
ло статусу галузі, що потребує обережного
та тактичного відношення і знаходиться під
захистом від зовнішнього впливу ринків поза
межами ЄС.
У виробництві м'яса та м'ясної продукції
тісно взаємодіють виробники, науководослідні
інститути, консалтингові інституції та ринки
збуту. Завдяки цьому досягається максималь
на ефективність та рентабельність вирощуван
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ня сільськогосподарських тварин, на ринок
поступає якісна продукція, здійснюється кон
троль над перевиробництвом.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зарубіжному досвіду розвитку і функціону
вання галузі тваринництва в працях вітчизня
них науковців завжди приділялася особлива
увага. Світовим тенденціям у даній галузі сіль
ського господарства присвячено праці А.О. Ба
бича, О.М. Бородіної, В.І. Власова, В.П. Галуш
ка, А.Д. Діброви, С.М. Кваші, О.М. Могильно
го та інших вчених. Проте інтенсивність розвит
ку тваринництва в світі вимагає подальших дос
ліджень та визначення ключових моментів з ме
тою застосування їх для України.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Українське тваринництво на даний час пе
ребуває в затяжній кризі, особливо скотарство.
Тому, на наш погляд, розгляд особливостей
функціонування м'ясного скотарства в Німеч
чині може стати важливим досвідом для покра
щення ситуації в вітчизняній галузі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розведення великої рогатої худоби та ви
робництво яловичини в Німеччині є професій
ним бізнесом.
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Біологічночисте вирощування перед
бачає утримання ВРХ на достатньо ве
ликих площах, з використанням при
родного освітлення в стайні, з забезпе
ченням необхідного комфорту навіть
при прив'язному вирощуванні худоби (в
біопідприємствах з 2010 року такий тип
утримання заборонено).
Основним і абсолютним пріорите
том є біологічна чистота пасовищ. Ко
рова їсть щодня в літній час від 60 до 80
кг трави, сіна та силосу взимку. Особ
лива увага приділяється виробництву
телятини. Телят годують молоком, ос
новним (силос, сіно) та концентрованим
кормом (зернові і зернобобові культу
ри). Щодня вони отримують до 2 кг зер
на змішаних культур, гороху, квасолі,
Рис. 1. Поголів'я ВРХ та обсяги виробництва
люпину та макухи, 100% яких є біологі
яловичини в Німеччині, млн гол.
чно чистими [7].
Джерело: побудовано за даними Продовольчої та сільськогосподарсь
Станом на 1 січня 2012 р. в Німеччині
кої організації ООН (FAO)
налічувалось 12,6 млн голів ВРХ, які ут
У країні дуже високі стандарти, які охоп римувались в 175 000 сільськогосподарських
люють весь процес надходження продукції: від підприємств, було вироблено 1170,4 тис. т м'я
розведення і осіменіння сільськогосподарських са ВРХ. Згідно даних рис. 1, протягом аналізо
тварин на фермі, умов їх утримання, кормово ваного періоду поступово скоротилося погол
го забезпечення до забою, переробки та конт ів'я ВРХ та зменшився обсяг виробництва яло
ролю якості [2].
вичини — на 15% та 11% відповідно (рис. 1). Це
У Німеччині вирощується близько 40 порід відбувається в рамках спільної аграрної політи
ВРХ. До основних (t80%) можна віднести чор ки ЄС.
нобілу, червону та білу породи гольнштейн,
У Німеччині виробництво продукції галузі
німецьку симентальську та браунвіх.
скотарства розподіляється за наступними на
Решта 20% розділяються на 8 регіональних прямами: виробництво яловичини, виробницт
рідкісних порід та 30 м'ясних. Різноманітність во молока та комбіноване виробництво (рис. 2).
породного складу також вказує на відмінності Виробничі потужності підгалузі представлені
регіонального клімату та кормового забезпе в усіх територіальних одиницях країни. Домі
чення. На півночі та сході країни найбільш роз нування одного з напрямів над іншим залежить
повсюджена порода гольнштейн, а браунвіх та від наявності пасовищ (альпійські, перед
симентальська домінують на півдні [5].
альпійські території тощо), близькість міських
ВРХ у Німеччині є ключовим елементом еко агломерацій, каналів ввозу імпортної сирови
логічної структури сільського господарюван ни тощо.
ня. Підгалузь тваринництва забезпечує високо
Найбільшу питому вагу в виробництві яло
якісне добриво для органічних культур. Також вичини станом на 2010 р. займають Нижня Сак
біологічно чиста відгодівля ВРХ, пов'язана з сонія, Браденбург та Північна РейнВестфалія.
меншою кількістю поголів'я на гектар пасовищ, Для федеративних земель Баварії та Баден
впливає на вміст поживних речовин у грунті і Вюртемберга характерним є комбіноване ви
забезпечує збереження цінних культурних лан робництво продукції ВРХ.
дшафтів.
Німеччина — країна переважно невеликих
Як жуйні тварини, ВРХ може використову сімейних ферм. У загальній структурі сільсько
вати траву і конюшину, що знаходиться на схи господарських товаровиробників 91% займа
лах, ділянках з бідними грунтами, заплавах ють одноосібні володіння (рис. 3). Найбільш по
тощо, які не можуть бути використані в ширені вони в центральній та південній Німеч
сільськогосподарських цілях. Таким чином, не чині.
досить "зручні" для господарювання райони
У період 1994—1997 рр. доля сільськогоспо
працюють на користь людині, зберігаючи при дарських підприємств, з земельною площею,
родну цілісність навколишнього середовища. яка перевищує 50 га, виросла з 11,9до 14,3%.
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Рис. 2. Географічна структура виробництва
яловичини Німеччини, 2010 р.
Джерело: річний звіт Федеративного управління статистики
Німеччини по чисельності тварин та обсягах виробництва про
дукції тваринництва галузей сільського господарства, лісницт
ва та рибальства за 2010 рік (Land und Forstwirtschaft, Fischerei.
Viehbestand und tierische Erzeugung). Дата публікації: 14 червня
2011 р. [10].

Рис. 3. Структура сільськогосподарських
товаровиробників Німеччини
Джерело: Федеративне статистичне управління; Федератив
не міністерство продовольства, сільського господарства та за
хисту прав споживачів. Звіт № 0102090 [9].
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Найбільші за розмірами господарства розмі
щені в основному в ШлезвігГольнштайн та на
сході Нижньої Саксонії. Невеликі ферми пере
важають у центральній та південній Німеччині.
Одночасно відбулося різке скорочення числа
зайнятих в сільському господарстві, з 24% від
загальної кількості населення в 1950 р. до 2,4%
в 1997 р. Велика частина працівників на неве
ликих фермах представлена сезонними робо
чими і другими категоріями тимчасово зайня
тих, що мають основне джерело доходу в дру
гих господарських секторах [4].
Особливе значення в Німеччині мають
сільськогосподарські кооперативи та коопера
тивні об'єднання. В об'єднання входять безпо
середньо виробники продукції та підприємства
широко профілю, які займаються в подальшо
му переробкою та реалізацією отриманої про
дукції, забезпеченням фермерів необхідними
сільськогосподарськими машинами та облад
нанням, їх обслуговуванням, посадковим мате
ріалом, добривами, кормами тощо, надають
консультації, а також велику увагу приділяють
рекламі та участі в різноманітних спеціалізо
ваних виставках.
Історія сільськогосподарської кооперації в
країні нараховує більше 150 років, а її виник
нення пов'язують з іменами Германа Шульца та
Фрідріха Вільгельма фон Райффайзена.
Функціонування сільськогосподарських
кооперативних інститутів ЄС у цілому і Німеч
чини, зокрема, напряму пов'язано з реалізацією
проектів спільної аграрної політики (САP). В
Німеччині саме великі кооперативи і коопера
тивні об'єднання отримують вагому долю до
тацій і субсидій ЄС. Крім того, для деяких видів
кооперативів європейські ринки є каналом збу
ту до 85% продукції. До основних позитивних
моментів європейської інтеграції для сільсько
господарської кооперації Німеччини можна
віднести: доступ до зарубіжних ринків збуту
сільськогосподарської продукції країн —
членів ЄС, доступ до більш дешевих виробни
чих ресурсів, покращення умов торгівлі, змен
шення витрат за рахунок створення великих
міжнародних кооперативів і масштабів вироб
ництва, залучення прямих зарубіжних інвес
тицій, які більш охоче заходять саме на великі
ринки [6, с. 18—19].
Культура споживання м'яса в Німеччині є
однією з найрозвиненіших в ЄС. У загальному
споживання м'яса на 1 особу в рік становить
88,9 кг. (Для порівняння: медична норма — 81
кг в рік на душу населення, в Україні — 51 кг)
Згідно даних табл. 1, можна відмітити стабіль
ність у споживанні всіх видів м'яса. Так, німці
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Споживання м'яса населенням Німеччини,
кг/особу

веде активну зовнішню торгівлю
(табл. 3). Експорт яловичини пере
ȼɢɞ ɦ’ɹɫɚ ɡɚ
вищує імпорт у середньому на 30%.
2008 ɪ.
2009 ɪ.
2010 ɪ.
2011 ɪ.
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
Так, протягом 2006—2010 рр. екс
əɥɨɜɢɱɢɧɚ ɬɚ
12,3
12,5
12,8
13,1
ɬɟɥɹɬɢɧɚ
портний потенціал країни зріс май
ɋɜɢɧɢɧɚ
54,4
53,9
54,8
54,0
же на 10%.
Ȼɚɪɚɧɢɧɚ ɬɚ ɤɨɡɢɧɟ
1,0
0,9
0,9
1,0
Головними імпортерами м'яса та
ɦ’ɹɫɨ
м'ясної продукції до Німеччини є
Ɇ’ɹɫɨ ɩɬɢɰɿ
18,3
18,8
18,7
18,9
ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɦ’ɹɫɚ
2,5
2,3
2,3
2,2
Аргентина, Бразилія, США та краї
Ɂɚɝɚɥɨɦ
88,5
88,4
89,5
89,2
ничлени ЄС.
Джерела: Федеративне об'єднання німецької індустрії по виробництву м'яса
Споживають німецьку м'ясну
[12]; Федеративне бюро статистики; Інформаційне ТОВ аграрного ринку (AMI);
Федеративне агентство по сільському господарству і продовольству (BLE).
продукцію в третіх країнах (особ
ливе місце серед них зай
має Росія — близько 30%
Таблиця 2. Обсяг забезпечення/ постачання яловичиною та
від обсягу експорту цього
телятиною ЄС та Німеччини в 1000 т забійної ваги
напряму).
ȯɋ-27
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
Біля 80% м'ясної про
2007 ɪ. 2008 ɪ. 2009 ɪ. 2006 ɪ. 2007 ɪ. 2008 ɪ. 2009 ɪ. 2010 ɪ.
дукції Німеччини експор
ȼɚɥɨɜɢɣ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
8 265
8100
7 970
1 235
1 208
1 220
1 198
1 219
тується до країн співтова
ɩɪɨɞɭɤɬ
риства [3].
ȱɦɩɨɪɬ
2 699
2 704
2 738
323
391
382
419
425
Німеччина займає до
ȿɤɫɩɨɪɬ
2 556
2 788
2 788
579
554
595
593
612
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
8 454
8 190
8 051
972
1 045
1 007
1 024
1 032
сить непогані позиції на
ɋɬɭɩɿɧɶ ɫɚɦɨєвропейському ринку про
96
98
99
126
116
121
117
118
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, %
дукції тваринництва. Та
Джерело: Аграрнополітичний звіт федеративного управління за 2011 рік. Травень 2011.
кож у найближчому май
Мова: німецька. Федеративне міністерство споживання, сільського господарства та захисту
бутньому
очікується
прав споживачів.
підвищення глобального
Таблиця 3. Зовнішня торгівля Німеччини м'ясом
попиту яловичини. На ринок спо
та м'ясними виробами
живачів поступово виходять ба
гатомільйонні країни Азії з пост
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨ
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨ
2009 ɪ.
2010 ɪ.
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
2009 ɪ. 2010 ɪ.
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ійно зростаючими економічними
ɉɪɨɞɭɤɬɢ
ɪɨɤɭ,
ɪɨɤɭ,
показниками та до цього часу
1000 ɬ
%
ɦɥɧ €
%
низьким обсягом споживання
ȱɦɩɨɪɬ
м'яса (наприклад, Китай, Індоне
ɀɢɜɿ
1 201
1 275
+6,2
зія).
ɬɜɚɪɢɧɢ
Ɇ’ɹɫɨ ɬɚ
Не дивлячись на це, європей
ɦ’ɹɫɧɿ
2 214,2 2 236,8
+1,0
5 485
5 702
+4,0
ське
та німецьке виробництва
ɜɢɪɨɛɢ
яловичини
буде надалі скорочу
ȿɤɫɩɨɪɬ
ватися
аж
до завершення дії
ɀɢɜɿ
858
959
+11,8
ɬɜɚɪɢɧɢ
прийнятого розпорядження про
Ɇ’ɹɫɨ ɬɚ
регулювання виробництва моло
ɦ’ɹɫɧɿ
3 362,1 3 577,1
+6,4
7 290
7 713
+5,8
ка до 2015го року. Територіальні
ɜɢɪɨɛɢ
дослідження для Німеччини по
Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини
казали, що у випадку лібералі
охоче додають до свого раціону яловичину зації торгівлі та очікуваного зменшення цін
(12,6 кг/особу), полюбляють дієтичне м'ясо продовження інтенсивного господарювання в
птиці (18,7 кг/особу), а свинина взагалі займає рамках виробництва яловичини стане нерента
чільне місце в раціоні населення (54,3 кг/осо бельним і буде припиненим [1, с. 46].
бу).
Важливим фактором, що впливає на тен
Незважаючи на недостачу придатних для денції розвитку тваринництва в аналізованій
господарювання площ та кормів, ступінь само країні, є собівартість даного виду продукції.
забезпечення м'ясом ВРХ протягом досліджу
Затрати, які несе Німеччина на виробницт
ваного періоду становив у середньому 120% во 100 кг забійної ваги, є вищими, ніж найбіль
(табл. 2).
ших країнвиробників світу (рис. 4). Наприклад,
Німеччина виробляє близько 15% обсягу якщо порівняти з США, Аргентиною та Брази
валового внутрішнього продукту ЄС (табл. 2); лією, то затрати Німеччини на виробництво є
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53

АГРОСВІТ № 18, 2013
вищими на 40% та майже 50% відповід
но. Порівнюючи з Україною — со
бівартість вища втричі.
Отже, складається така ситуація. З
одного боку, 100% самозабезпечення
Німеччини м'ясною продукцією та висо
кий експортний потенціал, а з іншої —
висока собівартість продукції в по
рівнянні з витратами найбільших світо
вих країнвиробників. Зважаючи на це,
можна говорити про підтримку розвит
ку даної галузі зі сторони держави.
Який же механізм державної під
тримки функціонує в Німеччині? Як відо
Рис. 4. Затрати на виробництво яловичини в
мо, Німеччина входить до складу ЄС. Аг
інтернаціональному порівнянні, євро/100 кг забійної рарна політика ЄС грунтується на
маси (середні значення)
спільній діяльності двох окремих орган
ізацій: Європейського Сільськогоспо
Джерело: agri benchmark Beef and Sheep Report 2010.
дарського Гарантійного Фонду (EAGF)

Рис. 5. Схема фінансування аграрної політики ЄС
Джерело: узагальнено автором.
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та Європейського сільськогосподарського
фонду розвитку села (EAFRD).
Європейський Сільськогосподарський Га
рантійний Фонд, розподіляючи бюджетні кош
ти ЄС, встановлює величину прямих виплат
фермерам та установам регулювання ринку
сільськогосподарської продукції.
Розвитком сільських районів, наданням
підтримки по захисту навколишнього середо
вища, питаннями диверсифікації сільської еко
номіки займається Європейський сільськогос
подарський фонд розвитку села (EAFRD). Його
робота базується на веденні аграрної політики
щодо створення єдиної структури сільськогос
подарського виробництва з урахувань особли
востей природних ресурсів та поліпшення
якості життя в сільських районах. Цим самим
створюючи значний вплив на промислову, еко
логічну та соціальну політику ЄС.
Наразі здійснення САР відбувається через
низку взаємопов'язаних інструментів, які Євро
пейська Комісія групує у два основні "стовпи"
(pillars): перший "стовп" включає спільну орган
ізацію ринків (через такі заходи, як експортні
субсидії, підтримку ринкових цін, зберігання
продукції, митний тариф) та пряму підтримку
фермерів (через такі заходи, як єдиний платіж
на площу земель, єдиний платіж на ферму, пла
тежі, частково пов'язані з рівнем виробництва
та додаткові платежі). Більше того, пряма
підтримка надається фермерам лише за умови
дотримання ними умов перехресної відповід
ності, що є переліком вимог щодо добробуту
тварин, утримання земель у належному стані
та збереження довкілля.
Другий "стовп" САР передбачає розвиток
сільської місцевості (зокрема, заходи щодо за
безпечення конкурентоспроможності аграрно
го сектору та лісництва, збереження довкілля
та сільських ландшафтів, підвищення якості
життя в сільських місцевостях та диверсифі
кації сільської економіки, а також програму
ЛІДЕР). Обидва "стовпи" пов'язані через прин
цип модуляції, що передбачає поступове ско
рочення розміру прямих платежів та спряму
вання вивільнених коштів на розвиток сільської
місцевості.
Слід зазначити, що важливим елементом
сучасної системи регулювання САР ЄС є фінан
сова дисципліна, яка полягає у затвердженні
максимального обсягу асигнувань на провад
ження цієї політики [11, с. 14].
Кошти на підтримку сільського господар
ства від ЄС надходять до Федеративного
міністерства споживання, сільського господар
ства та захисту прав споживачів Німеччини,
Передплатний індекс 21847

потім розподіляються по Міністерствах про
дуктів споживання, сільського господарства та
лісництва федеративних земель (рис. 5).
На сьогодні сутність національної аграрної
політики Федерального уряду Німеччини зво
диться до зближення внутрішнього сільсько
господарського ринку до основних принципів
та елементів Спільної аграрної політики ЄС,
виносяться такі цілі:
— орієнтація на ринок та підвищення кон
курентоспроможності, безпеки та якості харчо
вих продуктів, запобігання перевиробництву;
— стабілізація доходів господарств, інтег
рація екологічних проблем у сільськогоспо
дарську політику, розвиток життєздатності
сільських районів.
ВИСНОВКИ

Незважаючи на обмеженість природних
ресурсів розвиток сільського господарства
Німмеччини, зокрема тваринництва, перебуває
на високому технологічному рівні. Оптималь
на структура в виробництві, переробці та шля
хах реалізації продукції, підтримка, консуль
тування та захист сільськогосподарських това
ровиробників дали змогу не тільки повністю
задовольнити внутрішні потреби споживача та
зробити галузь привабливою для бізнесу, а і
вийти на світовий ринок впевненим експорте
ром мясної продукції.
Німеччина та Україна вже багато років по
в'язані між собою важливими та надійними дво
сторонніми відносинами. Німеччина є одним із
найбільших інвесторів, торговим партнером,
здійснюються спільні проекти. Німецький
досвід підвищення ефективності функціону
вання галузі може бути важливим для українсь
ких проектів відродження тваринництва.
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