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Ефективність аграрного сектора національної економіки та ринок
сільськогосподарських земель

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в аграрній сфері України
важливого значення набуває формування регульованого ринку
сільськогосподарських земель. Без формування земельних відносин ринкового
типу неможливо вирішити економічні та соціальні проблеми на селі.

Ринок землі – це особлива сфера товарної економіки, в якій виникають
економічні відносини з приводу купівлі-продажу, застави, оренди та обміну
землі, спрямовані на ефективну господарську діяльність і використання цього
ресурсу з позиції екологічної безпеки. Умовами ефективного функціонування
ринку земель сільськогосподарського призначення є формування широкого
нормативно-правового поля; дієвої системи захисту землевласників і
землекористувачів; умов раціонального та ефективного землекористування;
механізмів продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на
конкурсних засадах; належної ринкової інфраструктури; ефективної системи
ціноутворення на землю; комплексної системи державної реєстрації речових
прав на землю та їх обмеження тощо.

Еволюційний шлях становлення ринку сільськогосподарських земель
передбачає декілька етапів його становлення. В Україні перший етап почався з
1992 р. і пов’язаний з процесом роздержавлення земель і передачею їх у
власність колективним сільськогосподарським підприємствам. Другий етап,
який пов’язаний з формуванням приватної власності на землю на базі паювання
роздержавлених земель сільськогосподарських підприємств з отриманням
земельних сертифікатів, почався з 1997 р. Третій етап почався з 2000 р. і
характеризується розвитком орендних відносин, підготовкою до іпотечного
кредитування і посиленням ролі держави на ринку землі. На сучасному етапі
купівля-продаж земельних ділянок не здійснюється, існує мораторій на
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013 р.
Сьогодні майже 80% українських селян проти продажу землі не лише
чужинцям, а й своїм латифундистам [1].

В економічній літературі відсутній єдиний підхід до питання мораторію
на купівлю сільськогосподарських земель. На наш, погляд, вагомими
аргументами на продовження мораторію є відсутність повноцінної
законодавчої і нормативної бази; потреба недопущення спекуляції із землею і
зростання масштабів тіньового ринку; неможливість реалізації інституту
цільового використання земель за умов фактично відсутнього державного
регулювання земельного ринку; відсутність науково обґрунтованої методики
оцінки вартості землі та її ціни; несформована інфраструктура земельного



ринку; невідрегулюваний доступ іноземних фірм та фізичних осіб на
вітчизняний ринок  сільськогосподарських  земель; відсутність повноцінного
земельного кадастру; посилення процесу парцеляції продуктивних земель. На
наш погляд, в Україні важливо забезпечити ефективне і екологобезпечне
використання земель, а не вільно розпоряджатися земельними ділянками.

Основною формою ринкових операцій із землею на Заході є оренда, її
значення у світовій аграрній практиці зростає. Ефективність аграрного
виробництва на Заході, де більшість земель орендується, є дуже високою. Так,
віддача 1 га землі у країнах ЄС становить 2000 євро, тоді як в Україні цей
показник знаходиться на рівні 270-320 євро [2, с.44]. Оренда
сільськогосподарських земель в Україні має неринковий характер, який
проявляється у низькому її рівні, переважанні натуральної форми орендної
плати, у проявах неповної та несвоєчасної її сплати. В Україні основними
перешкодами ефективного розвитку сільського господарства є диспаритет цін
на сільгосппродукцію та матеріально-технічне забезпечення, відсутність
доступних кредитів, цивілізованих ринків збуту та високі податки.

На наш погляд, сьогодні проблема полягає не в продовженні чи
скасуванні мораторію, а у комплексному підході до вирішення проблеми
ефективного господарювання в аграрному секторі національної економіки. На
наше переконання, комплексний підхід передбачає, по-перше, формування
механізму цивілізованого державного регулювання ринку
сільськогосподарських земель, а по-друге, формування ринкового механізму
господарювання в аграрній сфері і його підтримка на рівні державної політики.
Як свідчить досвід розвинутих західних країн, механізм господарювання в
сільському господарстві, який лежить в основі державної політики регулювання
цієї галузі, передбачає, по-перше, державне замовлення на виробництво
сільськогосподарської продукції, по-друге, регулювання  державою
закупівельних цін і встановлення їх на високому рівні, по-третє, систему
дотацій фермерам із державного бюджету та наявність доступних
довгострокових кредитів, по-четверте, державну програму виробництва техніки
та інших засобів виробництва для аграрного сектора та гарантовані державні
інвестиції для реалізації цієї програми.

Отже, формування цивілізованого ринку землі є дуже складним і
тривалим у часі процесом, який  вимагає жорсткого регулювання зі сторони
держави. Висока ефективність аграрного сектора можлива лише за умови
комплексного вирішення цієї проблеми – разом із запровадженням
цивілізованого ринку земель необхідно запровадити ринковий механізм
господарювання в аграрній сфері.
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