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ІРО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ВІТЧИЗНЯНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ
НА БІРЖОВОМУ РИНКУ ПОЛЬЩІ
Розглянуто стан ІРО вітчизняних агрохолдингів та визначено місце Варшавської фондової біржі
на європейському ринку ІРО.
The situation of domestic agricultural holdings IPO was considered and the place of the Warsaw Stock
Exchange in the European IPO's market was discussed.
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ВСТУП

Однією з необхідних умов підвищення
ефективності виробництва сільськогоспо!
дарської продукції, а також розвитку аграр!
ної галузі в цілому є залучення вільних інве!
стиційних коштів. Як свідчить світовий
досвід, одним з ефективних шляхів залучен!
ня інвестицій на різні галузі є розміщення
цінних паперів на торгових майданчиках
фондових бірж. Проте існуючий стан вітчиз!
няного фондового ринку досі не сприяє за!
безпеченню необхідних умов для залучення
інвестиційних коштів підприємствами аграр!
ного ринку.
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У зв'язку з цим особливої актуальності
набуває пошук альтернативних джерел
надходження інвестицій у аграрний сектор,
серед яких останнім часом на особливу ува!
гу заслуговує дослідження особливостей ви!
користання ІРО як інструменту залучення
інвестицій вітчизняними підприємствами на
фондових біржах європейських країн.
Даною проблематикою нині зацікавились
як професійні учасники біржового та аграр!
ного ринку, так і провідні світові та вітчиз!
няні науковці біржової діяльності, серед
яких можна відзначити роботи М. Солодко!
го, М. Калінчика, Б. Котовської, П. Жєлон!

31

АГРОСВІТ № 7, 2012
ки, Л. Соболевського та ін! Таблиця 1. Перелік основних українських компаній та вартість
залучених іноземних інвестицій через ІРО на Варшавській
ших.
фондовій біржі

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою дослідження є оц!
інка сучасного стану ІРО
вітчизняних агрохолдингів
на фондових біржах Європи
та виявлення місця Варшав!
ської фондової біржі на
європейському ринку ІРО.
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Досліджуючи предмет
даної тематики, слід зазна!
чити, що нині у вітчизняній науковій та пуб! на власні переробні підприємства. Водночас
ліцистичній літературі досить часто зуст! переваги функціонування агрохолдингів по!
річається трактування терміна англійської лягають у можливості залучення нових тех!
кальки ІРО. Так, найчастіше IPO (з англ. нологій та техніки у виробництво, кращих
Initial Public Offering) трактується як пер! спеціалістів для управління, а також у дос!
винне публічне розміщення акцій, що перед! тупі до інвестиційного капіталу. Завдяки
бачає випуск нових акцій приватними ком! значному фінансовому потенціалу агрохол!
паніями з метою перетворення їх на публічні дингів, останні можуть залучати грошові ре!
[1]. Первинне публічне розміщення акцій сурси з різних джерел [3]. У зв'язку з тим,
(далі ІРО) почало використовуватись вітчиз! що для свого подальшого розвитку агрохол!
няними підприємствами ще з 2005 р. [1], про! динги потребують значних інвестиційних ре!
те значного поширення набуло з 2008 р., сурсів, одним з альтернативних джерел по!
коли на європейський біржовий ринок поча! шуку і залучення інвестиційного капіталу
ли виходити великі сільськогосподарські стало використання біржових майданчиків
підприємства — агрохолдинги. Останні нині світових фондових бірж. Нині багато вітчиз!
в нашій країні представляють основу вели! няних агрохолдингів вже декілька останніх
ких товаровиробників та переробників, а та! років ефективно використовують ІРО як
кож зернотрейдерів. Так, за даними АПК! інструмент залучення інвестицій на євро!
інформ, в Україні нараховується близько 27 пейському біржовому ринку. Першою украї!
домінуючих агрохолдингів. Сумарна площа нською компанією аграрного сектору, яка
оброблюваних агрохолдингами земель на! розмістила свої акції на Варшавській фон!
лічує близько 4 млн га. [4]. Досить часто до довій біржі в 2006 р., стала Astarta, а також
структури одного агрохолдингу входить до Kernel Holding S.A. В 2008 р. Миронівський
30 господарств та підприємств
з виробництва, переробки та
зберігання аграрної продукції,
що значно підвищує ефек!
тивність їх виробництва та ре!
алізації. Основними умовами
появи агрохолдингів на аграр!
ному ринку, на думку біль!
шості експертів [3], є зростан!
ня прибутковості сільсько!
господарського виробництва у
світі, постійне зростання по!
питу на продукти харчування,
пільгові умови оподаткування
сільськогосподарських під!
приємств, потреба у надійному
Рис. 1. Кількість ІРО іноземних компаній на Варшавській
постачанні сировини та кормів
Фондовій біржі [2]
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талів у розвиток провідних ук!
раїнських компаній. Водночас
існуюча частка у вартісній
структурі ІРО на Варшавській
біржі українських компаній
(5 %) вказує на незначні розм!
іри їх ІРО та порівняно нижчий
рівень капіталізації.
Розгляд динаміки розвитку
Варшавської фондової біржі
на європейському ринку вка!
зує на те, що дана фондова
біржа сприяє і підтримує вихід
на її майданчики іноземних
інвесторів. Більш ніж 60 націо!
нальних та іноземних бро!
керських фірм підтримують
Рис. 2. Вартісна структура ІРО на Варшавській фондовій
біржі за країнами [2]
торгівлю фінансовими інстру!
ментами на ринку капіталу в
хлібопродукт в рамках ІРО на Лондонській Польщі. Близько половини обороту Вар!
фондовій біржі залучив 322 млн дол. [4]. Вод! шавської фондової біржі припадає на іно!
ночас найбільша кількість ІРО вітчизняних земних інвесторів (48%) [2]. Підтверджен!
компаній спостерігається на Варшавській ням цього також є те, що відповідно до
Світового Інвестиційного звіту 2011 р., який
фондовій біржі (табл. 1.) [2; 6; 7].
Крім того, як видно з рис. 1, кількість ук! публікується ООН, Польща знаходиться на
раїнських компаній, які здійснили ІРО на 6 місці у світі у списку "Top host economies
Варшавській фондовій біржі, значно переви! for FDI in 2011—2013" [5; 7].
Кількісний та вартісний аналіз ІРО на ос!
щує інші країни світу. Так, серед 47 інозем!
них компаній, які котируються на цій біржі, новних європейських фондових біржах вка!
частка українських складає 23,4% (11 ком! зує на вагоме місце на ньому Варшавської
паній), друге місце за кількістю компаній фондової біржі — табл. 2 та рис. 3. [2; 6; 7].
Проаналізувавши табл. 2 та рис. 3, може!
займає Чехія — 14,9% (7 компаній).
Разом з тим, незважаючи на значну кіль! мо з впевненістю стверджувати, що Вар!
кість ІРО вітчизняних компаній на Вар! шавська фондова біржа розвиває і посилює
шавській фондовій біржі, їх вартісний вираз свою позицію за здійсненням привабливих
значно поступається іншим країнам (рис. 2). транзакцій та ліквідністю в порівнянні з
Значна кількість вітчизняних компаній на іншими біржами в регіоні.
Порівняльна характеристика капіталі!
Варшавській фондовій біржі пояснюється
зацікавленістю як вітчизняних компаній у зації на центральноєвропейських фондових
іноземних інвестиціях, так і відповідно іно! бірж, відображена на рис. 4, свідчить про ви!
земних інвесторів у розміщенні своїх капі! соку ліквідність на Варшавській фондовій
біржі, яка помітно ліди!
рує серед інших бірж.
Таблиця 2. Структура первинних публічних розміщень
Варшавська фондова
на Європейських біржах
біржа нині виступає од!
ним з найдинамічніших
ринків Європи. Навіть у
період світової фінансо!
вої кризи та боргової
кризи в Єврозоні вона
демонструє стабільне
зростання та покращен!
ня ефективності своєї
роботи. Це виражається
в помітному зростанні
зацікавленості з боку
Передплатний індекс 21847

33

АГРОСВІТ № 7, 2012
Варшавській фондовій біржі з 4 травня
2011 р. [2; 6].
ВИСНОВКИ

Рис. 3. Кількість ІРО на фондових біржах Європи
2010—2011 р.р.

Таким, чином розвиток європейсько!
го фондового ринку ІРО та зростання
кількості українських компаній з пер!
винним розміщенням їх акцій на ньому
сприятиме розвитку аграрних підпри!
ємств України, збільшуючи їх інвести!
ційну привабливість, ринкову вартість, а
отже і створення сприятливих економі!
чних і соціальних умов для розвитку аг!
робізнесу, що особливо необхідно для
сільської місцевості.
Крім того, ІРО забезпечує ряд пози!
тивних факторів для реорганізації
фінансової звітності підприємств!емі!
тентів, підвищенню рівня менеджменту
на підприємстві і, як наслідок, високий
рейтинг як позичальника коштів на
світовому ринку. Враховуючи значну
роль ІРО як інвестиційного інструмен!
та на світовому фондовому ринку,
вітчизняні фондові біржі цілеспрямова!
но працюють у напрямі впровадження
подвійного лістингу. Так, ще в травні
2007 р. між Варшавською фондовою
біржею та Першою фондовою торго!
вельною системою (ПФТС) було підпи!
сано угоду про співпрацю, яка передба!
чала впровадження системи подвійного
лістингу.
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Рис. 4. Ринкова капіталізація на європейських
фондових біржах, станом на 01.10.2011 р.,
млрд євро [2]

іноземних інвесторів, у підвищенні кількості
потенційних компаній!емітентів, які хотіли
б розмістити свої цінні папери на фондово!
му ринку Польщі. Крім того, Варшавська
фондова біржа залишається надзвичайно
важливим ринком для України, особливо за
умов фінансової кризи та здорожчання гро!
шей як на внутрішньому, так і на зовнішньо!
му ринках. Тому європейський фондовий ри!
нок нині виступає найдешевшим джерелом
залучення фінансових ресурсів на вигідних
умовах і для українських компаній.
Важливим фактором кооперації між Ук!
раїною та Польщею у сфері фондового рин!
ку є відкриття представництва Варшавської
фондової біржі в Києві у 2008 р., а також
впровадження котирування національного
українського індексу (WIG!Ukraine) на
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