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Вступ
1

Крок вперед, крок назад

Українське сільське господарство демонструє чіткі ознаки відновлення після
“перехідної кризи”. Добре відомо, що сільське господарство пройшло через таку кризу
в усіх країнах Центральної і Східної Європи, які відчули на собі перехідну економіку.
Також добре відомо, що глибина і тривалість цієї кризи, позначена зниженням обсягів
виробництва і продуктивності галузі, суттєво відрізняються серед країн цього регіону і
Україна виглядає відносно гірше порівняно з іншими країнами. Також значною мірою
ясно, що ця різниця в глибині й тривалості кризи пов’язана з рішучістю, з якою політики здійснювали реформи. ROZELLE та SWINNEN (2004) у порівняльному дослідженні
помилок і успіхів аграрної трансформації, зробили висновок: “Всі країни, що мали
суттєве зростання протягом десятиліття чи більше після започаткування реформ, досягли цього завдяки: а) створенню макроекономічної стабільності, б) реформуванню прав власності, в) запровадженню жорстких бюджетних обмежень, г)
створенню інституцій, що сприяли розвитку умов виконання контрактів і входження в ринок нових підприємств”.
За всіма цими напрямками, і особливо за першими двома, Україна досягла суттєвих успіхів з кінця 1999 р. Сільське господарство, поряд з іншими галузями економіки, отримало значні переваги від цих успіхів. Як результат, ми бачимо певну “нормалізацію” в сільському господарстві України. Ознаками цієї нормалізації є поява ринку
оренди землі, а також той факт, що виробничі рішення все частіше приймаються приватними виробниками на комерційній основі, яка перебуває під критичною лупою винагород та санкцій ринкового механізму. Результатом цієї нормалізації є повільне,
але все ж таки зростання продуктивності галузі, хоча і нерівномірне серед сільськогосподарських підприємств, категорій виробників та регіонів.
Однак, ці ознаки нормалізації й відновлення не є основою для самозаспокоєння. Капітал в сільському господарстві продовжує зменшуватися не дивлячись на значний прогрес досягнутий багатьма аграрними підприємствами. Стан менеджменту та
впровадження технологічних інновацій продовжують залишатися на рівні, який не достатній для залучення значного існуючого потенціалу підвищення продуктивності
сільського господарства з метою досягнення необхідних конкурентних переваг на світовому ринку. Здійснювана аграрна політика не завжди сприяє вирішенню зазначених
проблем, а інколи, рухаючись у правильному напрямку, використовує неадекватні
механізми досягнення поставлених цілей. Так, зміщення політики в бік покращення
менеджменту й впровадження технологічних інновацій, наприклад, інвестицій у наукові дослідження, освіту та дорадчі послуги, є досить недостатнім. Стосовно зменшення капіталу в сільському господарстві, то такі заходи політики як субсидування
державою відсотків за комерційні кредити для аграрних підприємств допомогли секторові без викривлення ринкових стимулів. Інші напрямки аграрної політики, такі як
ряд заходів спрямованих на субсидування виробництва й використання вітчизняної
сільськогосподарської техніки, є обтяжливими для сільського господарства і платників
податків та уповільнюють загальне відновлення економіки. Дії уряду у відповідь на
досить низький урожай зернових у 2003 р.демонструє, що багато елементів планової
економіки ще не відійшли в минуле і продовжують загрожувати тонкій поверхні ринкової свідомості при прийнятті політичних рішень. Теж саме можна сказати і про дії уряду на ринку зерна у 2004 р., що, можливо, також пов’язано з виборами Президента
України. Іншою проблемою є те, що існують певні протиріччя в політиці стосовно сільського господарства та розвитку села. З одного боку, сільськогосподарські підприємства підтримуються завдяки податковим пільгам, підтримці цін та запровадженню імпортних тарифів, а з іншого боку, вони непрямим шляхом оподатковуються через ад-
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міністративне втручання, недостатню лібералізацію аграрного ринку, недостатнє інвестування в ринкову інфраструктуру та експортний податок на насіння соняшника,
що коштує сільськогосподарським виробникам мільйони гривень щороку.
Таким чином, вимальовується загальна картина в цілому позитивної тенденції і
чіткого прогресу у важливих сферах українського сільського господарства і аграрної
політики. Подальші успіхи сільського господарства України залежатимуть від того,
наскільки політики будуть успішними в питаннях, що стримують розвиток галузі, та
уникатимуть нових помилок.

2

Структура книги

Це третя книга з питань аграрної політики України, підготовлена Німецькою
консультативною групою, і друга книга, що написана спільно з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в Києві1. Таким чином, вихід даної
книги є вже традиційним заходом узагальнення розвитку сільського господарства
України та його аналізу за декілька останніх років.
За останні роки аналітичний потенціал наших українських колег значно підвищився. Це відображено у цій книзі в емпіричному аналізі, основаному на сучасній
економетричній методиці та моделюванні аграрної політики. В книзі ми продовжуємо
традицію залучення зовнішніх експертів для написання статей, таким чином розширюючи рамки аналізу і забезпечуючи різні підходи до висвітлення окремих тем. Ми
прагнули певною мірою обновити наші статті написані раніше, наприклад два роки
тому назад (хоча це вже інше питання, наскільки вони є застарілими). Однак, це не
завжди повністю можливо. На наш погляд, багато основних економічних принципів і
політичних висновків залишаються незмінними не зважаючи на зміну цифрових показників з року в рік.
Структура книги проста. В першій частині ми надаємо пропозиції стосовно
стратегії розвитку аграрної політики за послідовними цілями та досліджуємо декілька
широких тем таких як наслідки вступу до СОТ для сільського господарства України,
використання різних інструментів аграрної політики в країні, система оподаткування в
сільському господарстві та зв’язок між продуктивністю сільського господарства і рівнем бідності населення. У другій частині ми розглядаємо перспективи розвитку аграрних підприємств, зосереджуючись на питаннях конкуренції при використанні землі,
ефективності господарювання, організації та менеджменту. В третій частині ми концентруємо увагу на політиці стосовно окремих ринків сільськогосподарської продукції,
таких як зерновий, соняшникового насіння, а також на ф’ючерсному ринку як потенційному інструменті управління ризиком у сільському господарстві України. Хоча сільське господарство в Україні розвивається досить динамічно, кожна окрема тема розкрита досить всебічно і ми сподіваємося, що такий поділ за розділами і темами надасть читачу певну основу для роздумів та викличе зацікавленість, з якою також і ми
працювали над проблемами сільського господарства України.

3

Подяка

Ця книга не з’явилася б на світ, якби ми не мали значну підтримку та схвалення
нашої роботи. Як члени Німецької консультативної групи з питань економічної ре-

1

Дві інші книги це “Реформування сільського господарства в Україні: широке поле”, К.: Фенікс, 1999
(німецькою та українською мовами) і “Політика та розвиток сільського господарства в Україні” К:
Альфа-принт, 2001 (англійською та українською мовами). Див. посилання в кінці вступу. Обидві книги
доступні на вебсайті Інституту економічних досліджень та політичних консультацій www.ier.kiev.ua.
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форми при Кабінеті Міністрів України ми хотіли б подякувати іншим членам цієї групи та її керівникам – професору, доктору Лутцу Хоффманну і доктору Лоренцу Шумерусу за їх підтримку і зацікавленість сільським господарством. Директор Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій професор Ігор Бурковський та
співробітники інституту також допомагали нам за багатьма напрямками. Ми також
вдячні за підтримку Кредитній установі для відбудови (KfW) та Програмі німецького
уряду “Трансформ” для країн Центральної й Східної Європи які, власне, зробили можливою нашу роботу в Україні. Нашій роботі в Києві також сприяло співробітництво з
Міністерством захисту прав споживачів, харчових продуктів та сільського господарства Німеччини. Звичайно, погляди висловлені в книзі належать її авторам і не
обов’язково можуть поділятися KfW, німецьким урядом чи іншими установами.
Наша особлива подяка українським політикам та аналітикам, які протягом всіх
цих років витрачали свій дорогоцінний час на зустрічі з нами, читання наших статей,
запитання, дискусії та заперечення. Ми розуміємо, що наше завдання як “теоретичних” економістів набагато легше ніж політиків, які мають зважувати дуже багато чинників при прийнятті кожного рішення. Однак, не зважаючи на різні підходи, наші дискусії завжди були відкритими, чіткими і продуктивними. Ми завжди відчували щирий
інтерес і повагу до наших досліджень, що і слугувало постійним джерелом мотивації
для подальшої роботи.
На завершення потрібно відзначити трьох осіб, які допомагали нам з “логістикою” написання цієї книги. Ми хотіли б подякувати Тамарі фон Бернард з Геттінгена,
яка зібрала всі частини книги і професійно та з великим терпінням координувала щоденну роботу. Доктор Сергій Зоря був основним співавтором декількох розділів і безцінним координатором в Геттінгені та разом з Олегом Нів’євським в Києві зробив значний вклад у підготовку до друку української версії книги (редагування, переклад, форматування тощо). Всі технічні помилки які залишилися є нашими власними, але їх
було б набагато більше, якби не допомога цих трьох осіб.
Листопад 2004 р.
Стефан фон Крамон-Таубадель, Геттінген
Сергій Дем’яненко, Київ
Арнім Кун, Бонн
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господарство України
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1

Наслідки вступу до СОТ для аграрної політики
в Україні1

ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ ТА СЕРГІЙ ЗОРЯ

1

Вступ

Зараз увага до Світової організації торгівлі (СОТ) в Україні зосереджується на
заявленому намірі країни вступити до цієї організації, триваючих переговорах з Робочою Групою СОТ, та умовах набуття Україною членства в СОТ. Хоча в цій роботі ми
будемо розглядати ці питання в аспекті сільського господарства, важливо звернути
увагу на те, що й поточні переговори СОТ в межах Дохського раунду можуть мати серйозні наслідки для українського сільського господарства. Зараз Україна веде переговори з СОТ на основі положень про сільське господарство, закріплених в Уругвайській угоді про сільське господарство (УУСГ) у 1993 р. Не виключено, що за результатами Дохського раунду переговорів деякі параметри УУСГ зміняться, і Україні потрібно буде вносити подальші корективи, навіть якщо переговори про членство України в
СОТ завершаться успішно. Існує невизначеність стосовно кінцевого результату та
тривалості як процесу переговорів України про членство в СОТ, так і Дохського раунду. Отже, щодо цього можна висувати лише більш або менш обґрунтовані припущення.
Розгляд у цій роботі наслідків членства буде, в основному, зосереджено на порядку та обмеженнях, які стосуватимуться сільського господарства та аграрної політики в Україні. Безумовно, цей порядок та обмеження звузять свободу дій, яку мають
українські аграрні політики. Так, наприклад, новим членам СОТ заборонено використовувати певні інструменти політики, зокрема, експортні субсидії. Тому членство в цій
організації дещо звузить коло інструментів, якими можуть скористуватися аграрні політики в Україні. Однак при цьому важливо не забувати про ті вигоди, які Україна
отримає у відповідь. Вигоди є наступними:
•

Членство в СОТ надасть стимулів та прискорить реформування аграрної політики України і зобов’яже дотримуватись стабільної та прозорої аграрної політики. Це позитивно вплине на вітчизняні та іноземні інвестиції, які мають особливе значення для такого сектора, як сільське господарство, що потребує значного вкладення капіталу та інновацій. В результаті, Україна, як член СОТ, зможе
швидше розвинути свій аграрний потенціал на благо всієї економіки.

•

Членство в СОТ надасть Україні також право голосу у майбутніх дебатах довкола міжнародних правил здійснення аграрної політики та торгівлі сільськогосподарською продукцією. Маючи порівняльні переваги у сільському господарстві та статус “малої” країни-експортера таких основних сільськогосподарських
продуктів помірної кліматичної зони, як зерно та насіння олійних культур (а потенційно також продуктів тваринництва), Україні просто судилось стати членом
Кейрнської групи. Як і членам Кейрнської групи, Україні вкрай необхідні однакові правила гри на міжнародних ринках сільськогосподарської продукції. Саме
завдяки зусиллям Кейрнської групи на Уругвайському раунді вперше в історії

1

Попередню версію цього Розділу, також під назвою “Наслідки вступу до СОТ для аграрної політики в
Україні”, було опубліковано в книзі “Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі” за
ред. І. Бураковського, Л. Хандріха та Л. Хоффманна, Heidelberg, Physica-Verlag, 2004, с. 229-241. Ми
вдячні за дозвіл опублікувати обновлену версію цієї роботи.
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(ГАТТ-) СОТ було досягнуто значної згоди стосовно сільського господарства і
зараз багато надій покладається на те, що на Дохському раунді переговорів
Кейрнська група стоятиме на аналогічних позиціях2.
•

І нарешті, як член СОТ Україна зможе мати доступ до механізму СОТ для врегулювання суперечок та буде захищена від свавілля її торгових партнерів. Велике значення цього довело нещодавнє рішення ЄС про введення імпортних
квот на зерно. Якщо з членами СОТ, як то Канада та Сполучені Штати, ЄС був
змушений проводити консультації з цього приводу, то з Україною не потрібно
було радитись3. В результаті Канада та США домоглися отримати фіксовані
квоти на імпорт в ЄС, в той час як Україна змушена конкурувати з іншими експортерами за решту квоти на основі “хто перший прийшов, той і продав”.

Нижче буде подано короткий огляд зв’язку між сільським господарством та СОТ
(підрозділ 2), після чого будуть розглянуті можливі наслідки членства СОТ для сільського господарства та аграрної політики в Україні (підрозділ 3). У заключному четвертому підрозділі буде підбито підсумки та зроблено невелику спробу зазирнути у майбутнє.

2

СОТ та сільське господарство

Сільське господарство займає особливе місце в СОТ, головним чином, через
те, що воно впродовж усієї історії цієї організації та її попередниці, ГАТТ, не зазнавало суттєвих обмежень. Як згадувалось вище, Уругвайський раунд став поворотним
пунктом в історії сільського господарства – в основному, завдяки зусиллям Кейрнської
групи для нього вперше було встановлено суттєві правила. Хоча підпорядкування
сільського господарства міжнародним правилам торгівлі, без сумніву, стало важливим проривом, однак, у ретроспективі конкретні наслідки УУСГ для внутрішньої аграрної політики у країнах-членах СОТ відчутно розчаровують. Як показано на рис. 1.1,
наприклад, в країнах Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) з середини
1980-х рр. було дещо знижено загальну підтримку сільського господарства4. Проте, з
середини 1990-х не простежується жодної чіткої тенденції. Підтримка США сільського
господарства, фактично, зростає.

2

3

4

На сьогодні Дохський раунд знаходиться під впливом нової групи під назвою Г-20, створеної 20
країнами, що розвиваються, більшість з яких є членами й Кернської групи. Під керівництвом Бразілії
ця група, так само як Кернська, вимагає значних змін аграрної політики індустріальних країн,
особливо ЄС та США. Ці вимоги були серед головних чинників провалу переговорів в Канкуні у
вересні 2003 р. Перспективи успішного завершення Дохського раунду обговорено нижче.
Варто зауважити, що рішення ЄС про встановлення квот на імпорт зерна викликає жаль та не
відповідає прогресивному духу лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією. І як
не назвати лицемірством те, що фірми ЄС лобіюють відкриття українських ринків для
сільськогосподарської техніки і матеріалів для сільського господарства, в той час коли ЄС закриває
свої ринки для зерна, яке виробляється за допомогою цієї техніки та матеріалів? Нещодавно ЄС
просигналізував свою готовність обговорити можливість надання Україні (та Росії) власних квот на
імпорт зерна.
Підтримка сільського господарства вимірюється на рис. 1.1 з використанням концепції Еквіваленту
Субсидування Виробників (ЕСВ), розробленої ОЕСР. ЕСВ вимірює підтримку сільськогосподарських
підприємств, яку надають споживачі у формі вищих цін на товари та платники податків у формі
бюджетних платежів. ЕСВ визначається як річна сума грошових платежів споживачів та платників
податків сільськогосподарським виробникам у відсотках від валових доходів сільськогосподарських
підприємств (ОЕСD, 2000).
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Рисунок 1.1:

Підтримка сільського господарства в ОЕСР (1986-2003 рр., %
ЕСВ)
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TANGERMANN (2002).

Уважно придивившись, можна помітити, що УУСГ містила надто багато лазівок,
наприклад, у формі визначення базового періоду, яке залишало широку свободу дій,
або зобов’язання зменшити підтримку чи захист від імпорту, обсяг якого можна було
вимірювати в середньому, що дозволяє за власним вибором надавати максимальну
підтримку для певних продуктів чи галузей5. В результаті, сукупний обсяг підтримки
сільського господарства в країнах ОЕСР у 2001 р. був приголомшивим –
258 млрд. євро, або приблизно 1 % від сукупного ВВП країн ОЕСР. Як видно на
рис. 1.2, левова частка цієї підтримки припадає на ЄС та США.

5

Багато з цих аспектів УУСГ детально розглядаються у роботі GAISFORD та KERR (2004).
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Рисунок 1.2:

Підтримка сільського господарства в країнах ОЕСР (2001 р.,
млрд. євро)
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Враховуючи таку аграрну політику в інших країнах, можна поспівчувати позиції
українських переговірників в СОТ, які інколи відчувають на собі наче застосування
подвійних стандартів, коли їм кажуть: “Не робіть так, як робимо ми – робіть так, як ми
кажемо”. Однак, важливо не зробити неправильного висновку про бажаність захисту
та підтримки сільського господарства України. По-перше, як це видно на рис. 1.2, підтримка сільського господарства дуже дорого коштує. Може вона й корисна для селян,
проте лягає важким тягарем на плечі платників податків та/чи споживачів. Коли підтримка набуває форми захисту (наприклад, цінової підтримки чи систем квотування
виробництва), вона призводить до марнування економічних ресурсів, зниження економічного зростання та скорочення кількості робочих місць. Якщо стосовно того, чи
можуть “багаті” країни як ЄС дозволити собі ці витрати, можна сперечатись, то Україна однозначно не може і не повинна цього робити.
По-друге, слід звернути увагу на те, що хоча обсяг підтримки сільського господарства в країнах ОЕСР в середньому не дуже зменшився після закінчення Уругвайського раунду, структура підтримки змінилася. Як показано на рис. 1.3, важливість
цінової підтримки у ЄС постійно знижувалась з початку 1990-х рр., в той час як значення різних форм прямих платежів постійно збільшувалась.
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Рисунок 1.3:

Структура підтримки сільського господарства в ЄС (19862001 рр.)
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Це важливо, тому що, знову ж таки, різні типи підтримки сільського господарства асоціюються з різним ступенем ефективності. Як показано на рис. 1.4, лише приблизно 40 % платежів в рамках цінової підтримки осідають в кишенях сільськогосподарських виробників чи власників землі, решта 60 % або марнуються, або потрапляють до рук постачальників матеріально-технічних ресурсів. Платежі, що не залежать
від обсягів виробництва, значно ефективніші, оскільки у 90 % випадків доходять до
сільськогосподарських виробників. Отже, хоча підтримка сільського господарства і
надалі широко застосовується, помітна чітка тенденція до застосування ефективніших її форм. Симптомом цієї тенденції є нещодавня реформа Спільної аграрної політики ЄС, запропонована Комісаром ЄС з питань сільського господарства Фішлером і
затверджена Радою Міністрів ЄС у 2004 р., наголос у якій робиться на подальшому
скороченні цінової підтримки та переході до прямих платежів, що не залежать від обсягу виробництва. Україна поступила би мудро, якби передбачаючи результати цієї
тенденції, планувала аграрну політику з орієнтацією на майбутнє і не повторювала
витратні помилки, які принесли іншим країнам багато проблем як всередині , так і на
міжнародній арені.
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Рисунок 1.4:

Хто виграє від підтримки сільського господарства? Цінова
підтримка у порівнянні з платежами, що не залежать від обсягів виробництва

Джерело:

TANGERMANN (2002).

По-третє, можна очікувати, що результати триваючого Дохського раунду переговорів СОТ продовжать, а можливо, і посилять тенденцію до продовження лібералізації аграрної політики та впровадження у всьому світі менш деформуючих політичних інструментів. Кінцевий результат Дохського раунду ще невідомий, особливо після
провалу в Канкуні через відсутність прогресу на переговорах з сільського господарства (див. зноску 2). Однак 1 серпня 2004 р. 147 членів СОТ після складних переговорів
домовилися про “базові рамки” продовження переговорів щодо сільського господарства. Багато експертів вважають, що після закінчення виборів президента США та призначення нової Комісії ЄС наприкінці 2004 р. інтенсивність переговорів знову підвищиться. Реальним проривом на шляху досягнення нової угоди є нещодавня згода ЄС
розглядати можливість відміни всіх форм експортних субсидій щодо аграрної продукції, якщо експортні субсидії та інші інструменти, зокрема, експортні кредити, що так
само викривлюють торгівлю, будуть відмінені іншими членами СОТ.
Та яким би не був кінцевий результат Дохського раунду, про повернення до політики 1960х-1980х з наголосом на ціновій підтримці більше не може бути й мови. Отже, українським політикам слід дивитись уперед, а не назад, щоб знайти зразок для
наслідування. Будь-який прогрес у галузі сільського господарства в результаті Дохського раунду буде на користь Україні. Зокрема, зменшення використання експортних
субсидій, запропоноване ЄС, полегшило б Україні змагання на світових ринках.

3

Наслідки членства в СОТ для сільського господарства України

В УУСГ містились положення стосовно чотирьох основних сфер, що стосуються сільського господарства. До цих сфер належать: доступ до ринку, внутрішня підтримка, експортні субсидії і санітарні та фітосанітарні заходи. Ці категорії лягли в основу структури та нинішніх переговорів в межах Дохського раунду, тому доцільно викласти наступний матеріал аналогічно до цієї структури.
3.1

Доступ до ринку

Оскільки остаточних результатів переговорів між Україною та країнамичленами робочої групи СОТ ще немає, не зовсім зрозуміло, які поступки доведеться
зробити Україні у сфері доступу до ринку. Україна запропонувала знизити свої тарифи на основні сільськогосподарські продукти з нинішнього рівня, показаного на
рис. 1.5, до фіксованого рівня, який також представлений на цьому рисунку. Відповідно, українські тарифи на сільськогосподарську продукцію буде знижено, в середньо-
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му, приблизно з 30 % до 13 %, і є ознаки того, що члени робочої групи більш-менш
згідні з цією пропозицією.
Рисунок 1.5:
Поточні та запропоновані тарифи на імпортовану до України
сільськогосподарську продукцію у 2001 р.
300
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Примітка:

Джерело:

Тарифи показані в адвалорному виразі, тобто у відсотках до вартості імпортованої продукції. Однак на багато видів продукції Україна використовує “комбіновані тарифи”, де
специфічні компоненти часто вищі, ніж адвалорні. У таких випадках на рис. 1.5 показано
адвалорний еквівалент специфічних тарифів. Еквівалент визначено як відношення специфічного тарифу до світових цін на кордоні, помножене на 100. Деталі розрахунків
описані в роботі WORLD BANK та OECD (2004).
WORLD BANK та OECD (2004).

Наслідком членства в СОТ буде також те, що нечасте застосування специфічних тарифів на сільськогосподарську продукцію в Україні буде урізано на користь адвалорних тарифів. До того ж, схоже на те, що Україні не буде дозволено вдаватись до
особливих запобіжних заходів. Положення про особливі запобіжні заходи були введені наприкінці Уругвайського раунду як засіб надання таким країнам як ЄС – яким необхідно було трансформувати змінні імпортні збори та інші нетарифні бар’єри в торгівлі у фіксовані тарифи – засобу, щоб якось справитись з хвилею імпорту, яка може
з’явитись як результат. Оскільки Україна не застосовує подібних нетарифних імпортних бар’єрів, їй не потрібно буде “тарифікувати” їх в результаті членства в СОТ, а отже, не існує загрози різкого збільшення імпорту у порівняні з його нинішнім фактичним
обсягом.
Дискусійним питанням у сфері доступу до ринку є цукор. Цукор є єдиним головним аграрним продуктом, на який Україна не запропонувала поступки в тарифах.
Україна є нето-імпортером цукру, а отже контроль над імпортом разом із запровадженим квотуванням вітчизняного виробництва, належить до засобів контролювання вну-
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трішніх цін6. Розмір української тарифної квоти на імпортований цукор-сирець є питанням певної дискусії з різними членами робочої групи: обговорюється квота від
200 000 до 260 000 тон. Як виявили українські урядовці та як було передбачено Німецькою консультативною групою кілька років тому (ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ, 1999), політика України стосовно цукру генерує значні стимули для контрабанди, тому розмір
тарифної квоти може, принаймні частково, бути теоретичним. На жаль, цукор можна
віднести до тієї сфери аграрної політики, в якій Україна наполягає на повторенні витратних помилок, які було допущено в інших країнах. ЄС, навпаки, в 2004 р. остаточно вирішив реформувати свою політику стосовно ринку цукру.
3.2

Внутрішня підтримка

Сфера внутрішньої підтримки, напевно, є однією з найбільш суперечливих у
переговорах між Україною та членами робочої групи СОТ. Україна запропонувала
взяти період з 1994 по 1996 рр. за базовий для визначення фіксованого рівня внутрішньої підтримки. Використання цього базового періоду означає, що загальний обсяг
внутрішньої підтримки (ЗОВП) має становити 1,38 млрд. дол. США. Однак, деякі члени робочої групи наполягають на тому, щоб за базовий був узятий період з 1997 по
1999 рр., що означає ЗОВП у розмірі 61 млн. дол. США. Українські посадовці заявляють, що 1,38 млрд. дол. США вже дуже мала сума підтримки сільському господарству
у порівнянні з іншими країнами, зокрема, ЄС та США. Вони також стверджують, що
період з 1997 по 1999, на який припадає пік кризи у сільському господарстві, не є показовим і обмежить підтримку в Україні до рівня, який не відповідає потребам аграрної політики такого великого та важливого сектора української економіки. Проте, деякі
члени робочої групи наполягають на тому, що будь-який обсяг підтримки сільського
господарства є просто зайвим, і українському сільському господарству, в перше чергу, не слід дозволяти ставати залежним від субсидій. Ці країни – наприклад, Австралія7 – занепокоєні тим, що без суворих правил СОТ Україна може примкнути до рядів
тих конкурентів, які використовують субсидії, щоб нечесно конкурувати на світових
ринках сільськогосподарської продукції.
З одного боку українських представників на переговорах можна зрозуміти, коли
вони вважають, що суворі вимоги щодо рівня ЗОВП, які ставлять до України деякі
члени робочої групи, принаймні частково, можна пояснити розчаруванням, що породила їх нездатність чинити більший тиск на США та ЄС, які надають значну внутрішню підтримку, яка більше викривлює торгівлю. З іншого боку, більшу частину підтримки Україна надає у формі звільнення від сплати податків (близько 80 %), які не
входять до розрахунку ЗОВП8. Отже, дискусія довкола 1,38 або 0,06 млрд. дол. США
внутрішньої підтримки певною мірою штучна у тому відношенні, що незалежно від
розміру, який буде зрештою зафіксовано, звільнення від сплати податків і надалі залишатиметься засобом надання значної підтримки. Враховуючи це, поганою порадою
для України буде ставити просування переговорів про приєднання до СОТ в залежність від питання внутрішньої підтримки. Насправді, з економічної точки зору, Україні

6

В результаті виробничих квот та імпортних бар’єрів внутрішня ціна на білий цукор в Україні в останні
місяці коливалась між 2 000 та 2 200 гривень/т (еквівалент 375 – 410 дол. США/т), тобто вдвічі вища
від світової ціни.
7
Слід зауважити, що аграрна політика Австралії дуже ліберальна у повірянні з іншими країнамичленами ОЕСР. ЕСП в цій країні зараз дорівнює 4 % або 1 млрд. дол. США (TANGERMANN, 2002).
8
Хоча податкові пільги аграрних підприємств не розглядаються угодами СОТ, це не стосується пільг з
податку на додану вартість виробникам молока та м’яса в Україні. Вони створюють нерівні умови для
імпортерів тваринницької продукції в Україну, які змушені платити ПДВ на імпорт. Інші деталі див. в
ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ та ЗОРЯ (2001).
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в першу чергу краще забезпечити, щоб будь-які заходи підтримки сільського господарства, до яких вона буде вдаватись, належали до “зеленої скриньки” заходів – як то
підтримка освіти та досліджень у сільському господарстві, а також розвиток ринкової
інфраструктури – на які не будуть поширюватись суворі правила щодо внутрішньої
підтримки.
3.3

Субсидування експорту

Оскільки раніше Україна не вдавалась до експортних субсидій, отже – і схоже,
що це схвалять всі сторони переговорів – Україні не дадуть дозволу на використання
експортних субсидій у майбутньому. Оскільки ймовірно, що Дохський раунд призведе
до значного скорочення або навіть відмови від застосування експортних субсидій у
сільському господарстві, можливо, для України – як зараз і для Росії – немає сенсу
наполягати на отриманні поступки в питанні експортних субсидій (“козирі в кишені”),
які можуть знадобитись, щоб отримати поступки в інших сферах
Важливим наслідком того, що Україні не буде дозволено використовувати експортні субсидії як майбутньому члену СОТ, буде неспроможність України, як нетоекспортера найбільш важливих сільськогосподарських продуктів, використовувати
заходи внутрішньої цінової підтримки. Це через те, що внутрішня цінова підтримка у
ситуації експорту неодмінно призводить до накопичення надлишку, який можна експортувати лише з використанням певної форми експортної субсидії, прямої чи непрямої. Це означає, що, наприклад, система інтервенцій на ринку зерна, яку було введено в Україні влітку 2002 р., принципово несумісна з можливими умовами членства
України в СОТ. З огляду на це, результатом членства України в СОТ буде значне
скорочення арсеналу політичних інструментів, які доступні аграрним політикам в
Україні. З точки зору економічної ефективності, це буде позитивним наслідком, оскільки запобігатиме використанню неефективної політики цінової підтримки, що викривлює торгівлю (згадайте коментар до рис. 1.4). Вступивши до СОТ, аграрні політики в
Україні візьмуть на себе зобов’язання протистояти спокусі використання таких інструментів у майбутньому.
3.4

Санітарні та фітосанітарні заходи

Угода про санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ), яку було укладено наприкінці Уругвайського раунду, спрямована на скорочення напруженості у торгівлі шляхом
обмеження застосування заходів захисту щодо здоров’я та безпеки споживачів, які є
прихованим протекціонізмом. Угода по СФЗ націлена на гармонізацію заходів, що застосовують країни-члени СОТ, та забезпечення їх прозорості і наукового обґрунтування.
Оскільки процедури перевірки на забруднення стають все більше складними та
точними, а споживачі в індустріальних країнах все більше чутливими до питань якості
харчових продуктів, існує певне занепокоєння, що СФЗ можуть призвести до “перегонів у верх”, причому індустріальні країни встановлюють дуже точні обмежуючі стандарти, які дуже важко контролювати та перевіряти в “малих” країнах, які не можуть дозволити собі інвестицій у необхідні для цього потужності (наприклад, персонал та лабораторії). В результаті під прикриттям захисту споживачів можуть бути встановленні
нетарифні бар’єри9.
9

Див. обговорення деяких з цих питань у JOSLING (2002). JOSLING повідомляє, що поки-що досвід із
застосуванням механізму врегулювання суперечок стосовно СФЗ не дуже підбадьорює невеликі
країни. Він повідомляє про 69 справ, які були ініційовані країнами з невеликою економікою. Із них дві
третини було порушено проти країн ОЕСР. Лише у 20% із цих 69 справ країни з малою економікою
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З огляду на це, малі країни, такі як Україна, дуже зацікавлені в угоді про СФЗ,
яка забезпечить прозорість та справедливість. В той же час, Україні необхідно здійснювати всі необхідні кроки, аби забезпечити, щоб проблеми з її продовольством, яке
експортується, не викликали потреби у надмірних санітарних та фітосанітарних стандартах в інших країнах. Як засвідчує виявлення різних типів забруднення у партіях
українського зерна, відправленого до Бразилії, Франції та Канади, питання якості
продовольства та СФЗ, які застосовуються для контролю його якості вже є життєво
важливим для України10. Хоча витрати на побудову необхідної інфраструктури СФЗ в
Україні високі11, фактично, вони досить низькі у порівнянні з потенційним економічним
значенням торгівлі сільськогосподарською продукцією для України. Більше того, інвестиції у розвиток ціих потужностей входитимуть до категорії “зеленої скриньки” заходів підтримки сільського господарства, які становитимуть життєво необхідну підтримку розвитку сільського господарства України, на яку не поширюються обмеження
СОТ. До того ж, таким країнам як Україна може надаватись суттєва міжнародна допомога для розвитку бази СФЗ у багатосторонньому та двосторонньому порядку.

4

Висновки

Досвід багатьох країн свідчить, що аграрна політика переповнена труднощами.
Аграрні інтереси сільськогосподарських виробників, власників землі та постачальників
матеріально-технічних ресурсів мають тенденцію згуртованості та “захоплення” політичного процесу. В результаті, аграрна політика має тенденції до марнотратства і
протистояння реформі. Досвід, наприклад, ЄС чи Нової Зеландії показує, що аграрна
реформа відбувається не через те, що політики раптом “побачили світло”. Натомість,
реформа аграрної політики майже завжди пояснюється, наприклад, обмеженістю бюджетних коштів чи необхідністю виконувати міжнародні зобов’язання. СОТ є одним із
таких джерел міжнародних зобов’язань. Хоча результати досягнень на Уругвайському
раунді дещо розчаровують у ретроспективі, проте вони, принаймні, зробили сільське
господарство темою переговорів та заклали початок тенденції до менш викривлених
форм підтримки сільського господарства у всьому світі.
Угода про членство України в СОТ не за горами. Ймовірні умови членства
України в СОТ, очевидно, не будуть дуже обтяжливими. Результатом вступу буде певна лібералізація та відкриття ринку, але українське сільське господарство лише починає виходити з кризи 1990-х, а аграрна політика в Україні лише починає набирати
чіткі риси. Отже, багато чого перебуває в процесі зміни і це можна буде відносно легко адаптувати. Набагато важче змінювати аграрну політику після того, як вона, і ті хто
отримує від неї вигоду, зміцнять свої позиції. Навіть лише з огляду на це Україна має
вітати членство в СОТ та всіляко намагатись швидко його досягти. Вимога до України
як члена СОТ не використовувати експортні субсидії матиме особливо далекосяжні
наслідки у цьому плані – це унеможливить застосування політики цінової підтримки
сільськогосподарської продукції, яку Україна експортує. Це лише один із способів,
яким членство СОТ може допомогти Україні уникнути помилок аграрної політики, які в
інших країнах виявились надто витратними та такими, які важко виправити.

досягли своєї мети. Він пропонує, щоб країни з малими економіками об’єднали свої зусилля для
консолідації обмежених ресурсів і щоб ці кошти були доступні країнам з малою економікою, для
допомоги їм прийняти СФЗ і при необхідності ініціювати суперечки стосовно СФЗ.
10
Див. ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ (2002).
11
Про вартість інвестицій див. роботу SCHULER (2004).
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2

Напрямки розвитку аграрної політики України в
рамках “зеленої скриньки” та вступу до СОТ

СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО ТА ВІКТОРІЯ ГАЛУШКО

1

Вступ

Противники вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) часто стверджують, що, приєднавшись до СОТ, Україна втратить незалежність в області сільськогосподарської політики. В цій роботі ми підкреслюємо, що така точка зору є хибною.
Навіть будучи членом СОТ, Україна матиме величезні можливості підтримувати свій
сільськогосподарський сектор. СОТ обмежує використання лише тих заходів підтримки, які викривляють виробництво або торгівлю. Але в той же час, положення СОТ передбачають використання заходів підтримки сільського господарства, що належать
до заходів так званої “зеленої скриньки”. Заходи “зеленої скриньки” не підлягають
скороченню і члени СОТ можуть вільно їх використовувати. Ці заходи є також найефективнішими для забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Таким
чином, будучи членом СОТ і використовуючи заходи, що передбачені “зеленою скринькою”, Україна може зробити суттєвий крок на шляху створення умов довготривалого розвитку сільського господарства, підвищення рівня життя сільського населення та
розвитку ринкової і соціальної інфраструктури. Вступ до СОТ покращить перспективи
сільськогосподарського зростання в Україні через скорочення неефективних витрат
на заходи неринкової і, зокрема, цінової підтримки, надасть можливість широкого використання заходів “зеленої скриньки”, які мінімізують викривлення і максимізують
довгострокові вигоди для сільського господарства.
Метою цієї роботи є розкриття можливостей та напрямків використання заходів
“зеленої скриньки” для підтримки розвитку сільського господарства України в довгостроковій перспективі як важливої складової стратегії аграрної політики. Структура
роботи наступна: у другому підрозділі описано всі основні заходи “зеленої скриньки”,
що можуть здійснюватися через урядові програми та фінансуватися з державного
бюджету; у третьому підрозділі наводяться можливі напрямки застосування цих заходів в Україні; у четвертому підрозділі узагальнено рекомендації щодо подальшої розбудови стратегії аграрної політики, узгодженої з вимогами СОТ.

2

Що таке “зелена скринька”?

В результаті попередніх раундів переговорів СОТ було вирішено класифікувати
заходи підтримки сільського господарства за трьома категоріями, згідно їх викривляючого впливу на виробництво чи торгівлю. Використовуючи метафору світлофора, ці
категорії були названі “червона скринька” (заходи, заборонені СОТ), “жовта скринька” (заходи, які можуть використовуватися, але з часом повинні бути скороченні) і
“зелена скринька” (заходи, що не підлягають скороченню)12. Основними двома критеріями, які визначають заходи “зеленої скриньки”, є такі:

12

В результаті Уругвайського раунду переговорів СОТ була також створена четверта категорія – “синя
скринька”, – як компроміс між ЄС і США. До “синьої скриньки” входять заходи, що відносяться до
жовтої скриньки і тимчасово не підлягають скороченню. Існує багато ознак того, що в результаті
поточного, Дохського раунду переговорів заходи “синьої скриньки” будуть суттєво скорочені і,
можливо, навіть анульовані.
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•

Ці заходи не повинні мати викривляючого впливу на торгівлю чи виробництво,
або цей вплив має бути мінімальним і не стосуватися цінової підтримки виробництва;

•

Заходи повинні реалізуватися через урядові бюджетні програми, а не за кошти
споживачів продуктів харчування.
Основні заходи “зеленої скриньки, які відносяться до загальних послуг, наступ-

ні:
1.

Наукові дослідження, в тому числі загальні дослідження, дослідження та
програми, пов’язані з вивченням навколишнього середовища та дослідницькі
програми щодо окремих видів продукції та продуктів харчування.

2.

Контроль та боротьба зі шкідниками і хворобами рослин й тварин, а також
розробка систем їх попередження.

3.

Навчання загальне та спеціальне, а також матеріальне забезпечення
навчального процесу.

4.

Надання консультативних послуг та організація роботи дорадчих служб,
забезпечення передачі інформації та результатів наукових досліджень до
виробників і споживачів продуктів харчування.

5.

Інспекція продуктів харчування стосовно їх впливу на здоров’я людей, безпеку
харчування та дотримання встановлених стандартів.

6.

Послуги в сфері маркетингу і ринкового просування конкретних продуктів
харчування. При цьому до цих послуг не відносять витрати, які впливають на
зниження реалізаційних цін та забезпечують прямі вигоди споживачам.

7.

Розвиток інфраструктури: електрифікація; дороги та інші транспортні
комунікації; ринкова інфраструктура, в тому числі в портах; водопостачання,
дамби і дренажні системи; програми покращення навколишнього середовища.
У всіх випадках витрати мають спрямовуватися тільки на підготовку проектів та
капітальне будівництво і мати загальносуспільний характер. Кошти не можуть
спрямовуватися конкретним господарствам та покривати поточні витрати.

Крім цих загальних заходів держава може також надавати послуги сільськогосподарським виробникам через інші урядові програми. Однак всі ці заходи мають відповідати двом основним критеріям, про які йшла мова вище. До таких заходів та програм відносять:
8.

Створення, відповідно до норм національного законодавства, державних
резервних фондів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з
метою забезпечення продовольчої безпеки. Такі закупівлі продукції мають бути
прозорими та здійснюватися за поточними ринковими цінами (як закупівля так і
реалізація).

9.

Підтримка населення з низькими доходами шляхом надання відповідних
субсидій або талонів на придбання продуктів харчування. Це мають бути
прозорі прямі адресні виплати. Продукти харчування на ці цілі держава
закуповує за ринковими цінами та реалізує їх також за поточними ринковими
цінами.

10.

Прямі виплати виробникам сільськогосподарської продукції на підтримку їх
доходів, куди входять як грошові так і натуральні виплати. Ці виплати не
повинні мати викривляючого впливу на торгівлю чи виробництво, або цей
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вплив має бути мінімальним і не стосуватися цінової підтримки виробництва та
здійснюватися через урядові бюджетні програми.
11.

Непряма підтримка доходів, яка не пов’язана з обсягами виробництва та
цінами на продукцію.

12.

Урядові програми страхування доходів сільськогосподарських виробників та
часткової компенсації їх зниження порівняно з середнім рівнем за попередні 3-5
років у випадку неврожайних років чи стихійних лих. Такі програми також не
пов’язані з обсягами виробництва та цінами на продукцію.

13.

Підтримка програм страхування на випадок стихійних лих та хвороб рослин і
тварин.

14.

Підтримка програм спрямованих на структурну перебудову шляхом вилучення
з товарного аграрного виробництва працівників передпенсійного та пенсійного
віку або переведення працівників у несільськогосподарські сфери діяльності з
відповідними грошовими компенсаціями.

15.

Підтримка програм спрямованих на структурну перебудову шляхом вилучення
з товарного аграрного виробництва землі, худоби та інших виробничих
ресурсів.

16.

Платежі, пов’язані з охороною навколишнього середовища.

17.

Платежі, пов’язані з програмами підтримки господарств, що знаходяться в
регіонах з несприятливими природнокліматичними умовами для ведення
сільського господарства. Такі програми також не пов’язані з обсягами
виробництва та цінами на продукцію.

Таким чином у рамках обмежень СОТ щодо фінансування державою сільського
господарства існує широкий спектр заходів та програм бюджетної підтримки аграрних
виробників. Тенденція розвитку сільськогосподарської політики у більшості країнучасників СОТ – зміщення акцентів в напрямку заходів “зеленої скриньки” і скорочення “традиційних” заходів ринкової та цінової підтримки (РЦП), таких як інтервенційні
закупки і різноманітні субсидії. В ЄС, наприклад, РЦП складала близько 91 % загальної підтримки сільського господарства в 1986-88 рр., але її частка в 2000-02 рр. скоротилась до 61 %. Започаткована в червні 2003 р. “Реформа Фішлера” в сільському
господарстві ЄС суттєво зменшить частку РЦП шляхом надання фермерам виплат,
що не залежать від обсягів виробництва відповідно з пунктом 10 заходів “зеленої
скриньки”.
Чому країни, такі як ЄС, скорочують РЦП і ширше використовують заходи зеленої скриньки? Існують три основні причини, які також мають місце і в Україні. Поперше, ринкова і цінова підтримка сільськогосподарських виробників має вплив, що
викривляє виробництво і торгівлю. Це, в свою чергу, шкодить інтересам торгових партнерів і призводить до суперечок у сфері торгівлі, які можуть поширитись на інші галузі економіки. Отже, удосконалення сільськогосподарської політики необхідне для
стабілізації і покращення міжнародних торгівельних зв’язків. В Україні, окремі представники аграрного лобі у Верховній Раді та уряді, здається, готові пожертвувати
членством країни в СОТ для того, щоб захистити право використовувати РЦП в сільському господарстві і не розглядають можливого катастрофічного впливу такої підтримки на торгівельні зв’язки України в цілому, і на перспективи довгострокового економічного зростання.
По-друге, РЦП – це дуже неефективний спосіб підтримки сільськогосподарських виробників. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) нещода-
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вно опублікувала детальний аналіз, який демонструє неефективність РЦП. Наприклад, використовуючи заходи РЦП, такі як система інтервенційних цін (яка, до речі,
підтримується в Україні більшістю політиків), для того щоб збільшити дохід сільськогосподарського товаровиробника на 1 грн., необхідно забрати 3 або 4 грн. у споживачів і платників податків. Виплати на підтримку доходів сільськогосподарських виробників, що не пов’язані з цінами чи виробництвом (“зелена скринька”) є ефективнішими
і близько 90 % від кожної гривні такої підтримки надходить до виробника. Іншими словами, навіть якщо б РЦП не загрожувала торгівельним стосункам України з іншими
країнами і відповідала вимогам СОТ, українські політики повинні уникати такої підтримки лише тому що це “погана” політика.
По-третє, світовий досвід свідчить про те, що заходи “зеленої скриньки” – найкращий спосіб забезпечити стабільне зростання сільськогосподарського сектору. РЦП
зазвичай спрямована на підвищення доходів сільськогосподарських виробників, але
вона не сприяє підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору
в довготривалій перспективі. ЄС є чудовим прикладом цього: незважаючи на надання
дорогої ринкової і цінової підтримки протягом десятиріч, сільське господарство залишається неефективним і залежним від державної підтримки. Різниця між РЦП і заходами “зеленої скриньки” може бути проілюстрована як різниця між витратами коштів
на споживання (тобто короткострокове задоволення) і на інвестиції (тобто довгострокову вигоду). Заходи “зеленої скриньки”, особливо такі як підготовка кадрів, дослідження і консалтингові послуги, є інвестиціями і, на нашу думку, вони повинні бути
стрижнем сільськогосподарської політики.
Звичайно, сільськогосподарські виробники звикають до РЦП. Країни такі як ЄС
не можуть відмовитись від цієї підтримки негайно, тому що фермери звикли до неї.
Отже, процес реформування сільськогосподарської політики, тобто зміщення акцентів
від РЦП до заходів “зеленої скриньки”, відбувається повільно. Деякі багаті країни,
сільське господарство яких не має порівняльних переваг (наприклад, Норвегія, Швейцарія і Японія) наполягають на потребі використовувати РЦП. Однак в країнах, що є
найбільшими світовими експортерами сільськогосподарської продукції (Австралія,
Канада, ЄС і США) спостерігається чітка тенденція до ширшого використання заходів
“зеленої скриньки”, що обумовлено потребою зменшувати державні витрати на сільське господарство і відповідати вимогам СОТ. Українські політики мають історичну
можливість уникнути негативного впливу РЦП і розпочати таку сільськогосподарську
політику, яку хочуть започаткувати більшість найважливіших конкурентів на світовому
ринку сільськогосподарської продукції.
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Можливі напрямки застосування заходів “зеленої скриньки” в
Україні

Який стан заходів зеленої скриньки в Україні на сучасному етапі? Як результат
фіскальних обмежень державні інвестиції в український сільськогосподарський сектор
і в сільську місцевість постійно скорочувались протягом останніх років. Бюджетні витрати навряд чи зростуть в найближчому майбутньому тому, що існує потреба краще
і ефективніше розміщувати наявні обмежені ресурси. Дуже важливим є те, щоб український уряд визначив ті заходи, які посилять чутливість сільськогосподарського сектору до ринкових сигналів, максимізують стале зростання і мінімізують викривляючий
вплив на торгівлю.
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Згідно домовленостей з СОТ Україна віднесла до “зеленої скриньки” ряд заходів13. Нижче ми зазначаємо важливість цих заходів у забезпеченні довгострокового,
стійкого і сталого розвитку українського сільськогосподарського сектору і зробимо
огляд тенденцій їх державного фінансування протягом останніх декількох років.
Загальні дослідження і дослідницькі програми щодо окремих видів продукції. Для того, щоб не лише підтримувати, але й посилювати конкурентні переваги
сільського господарства, сільськогосподарські виробники повинні постійно намагатися
зменшити витрати виробництва за рахунок покращення методів виробництва. Це
особливо актуально для України, оскільки технології тут часто відстають від міжнародних стандартів, а багато технологій, що успішно використовуються в інших країнах,
ще й досі не були пристосовані до українських умов виробництва (наприклад, виробництво ріпаку і сої). Дослідження в сфері сільського господарства відіграють важливу
роль у вдосконаленні технологій, що знижують виробничі витрати, підвищують урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та хворобостійкість
сортів рослин, і, як наслідок, збільшують обсяги виробництва продукції та знижують
ціни на продовольчі товари.
Бюджетні витрати на дослідницьку діяльність передбачають витрати на фінансування практичних та прикладних розробок, фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм, фундаментальних досліджень наукових
установ як загального характеру, так і щодо окремих товарів. У 2002 р. із державного
бюджету було виділено 291,2 млн. грн. на фінансування сільськогосподарських досліджень, однак лише на суму 176,4 млн. грн. ці заходи було фактично профінансовано. Бюджетні асигнування на дослідницьку діяльність складають близько 5 % від загальної підтримки сільського господарства. В бюджеті на 2003 р.на ці цілі було виділено 175,9 млн. грн14 і витрати було виконано на 98 %. В 2004 р. планується збільшити витрати на дослідницьку діяльність в сільському господарстві на 34,5 % порівняно
із 2003 р. (зменшення на 19 % порівняно із планом 2002 р.).
Дорадництво та консультаційні послуги. В Україні багато сільськогосподарських виробників є дуже неефективними й існує значна різниця між реальною продуктивністю і тією, яка була б досягнута за рахунок використання кращих технологій. Ця
різниця (незважаючи на ствердження деяких лобістів сільського господарства) не є
наслідком лише недостатнього забезпечення виробників капіталом. Натомість, вона
виникає завдяки тому, що багато фермерів не мають інформації щодо найновіших
наукових досягнень у сфері селекції тварин і рослин, технологічних розробок (“технологічна різниця”), а також за рахунок використання старих методів управління (“різниця менеджменту”). В результаті, багато господарств в Україні виробляють набагато
менше, ніж вони могли б, використовуючи одні й ті самі ресурси15.
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КОБУТА та ШВЕЦОВ (2002, с. 345-348).
Початково на дослідження в сільському господарстві було виділено 269,6 млн. грн. Однак, внаслідок
“кризи на зерновому ринку” і, як результат, здійснення виплат сільськогосподарським виробникам, які
постраждали від несприятливих погодних умов (на ці цілі було відведено 716 млн. грн.). Після
перегляду бюджету 2003 р. влітку заплановані витрати на дослідження в сільському господарстві
було зменшено до 175,9 млн. грн.
Це було продемонстровано в наукових роботах з дослідження ефективності сільськогосподарських
підприємств в Україні. Це також проілюстровано в Розділі 9 “Оцінка ефективності
сільськогосподарських підприємств України”. Ми не можемо сказати, що сільськогосподарські
підприємства в Україні не змогли б використовувати більше капіталу, ніж у них є в наявності. Але
кредитори не будуть зацікавленні у наданні капіталу (тобто, виробничих ресурсів) тим
підприємствам, які не можуть продемонструвати свою здатність використовувати вже наявні ресурси
у найефективніший спосіб.
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Дорадництво відіграє важливу роль у забезпеченні потоку знань про покращені
сорти рослин і покращені технології виробництва від дослідників до виробників сільськогосподарської продукції, у наданні порад фермерам стосовно ведення господарств і у навчанні фермерів приймати кращі рішення. Дорадництво – це ефективний
інструмент, за допомогою якого можна зменшити технологічну різницю шляхом поширення сучасних технологій, і зменшити різницю менеджменту, за рахунок допомоги
фермерам у прийнятті раціональних управлінських рішень. Державні витрати на розвиток дорадництва і ринку консультаційних послуг передбачають, зокрема, бюджетні
асигнування на утримання станцій з нормування праці, станцій захисту рослин, які
надають послуги для виробників і розповсюджують інформацію. Але незважаючи на
важливість дорадчих послуг, фіскальні обмеження призвели до фінансової кризи у
сфері сільськогосподарського дорадництва в Україні. Витрати на розвиток дорадництва і ринку консалтингових послуг у 2002 р. складали лише 0,04 % загальної підтримки сільського господарства, в той час як в бюджеті на 2003 і 2004 р. на ці цілі коштів
не передбачено взагалі!
Боротьба зі шкідниками і хворобами. Проведення планових протиепізоотичних заходів є основою боротьби за здоров’я тварин і охорони населення країни від
небезпечних хвороб, і в першу чергу спільних для тварин та людини. Загально відомо, що медицина лікує людей, а ветеринарна медицина лікує людство. Недостатнє
фінансування розвитку попереджувальної системи може призвести до значних суспільних втрат. Наприклад, втрати Англії від ящуру і коров’ячого сказу склали, відповідно, близько 32 і 12 млрд. дол. США, а втрати від чуми свиней в Голландії – 4,5 млрд.
дол. США16.
Заходи боротьби із шкідниками є дуже важливими для забезпечення високих
врожаїв сільськогосподарських культур, і, в результаті, вищих доходів виробників.
Майже кожен рік значні площі зернових у південних областях України пошкоджуються
сараною, в результаті чого фермери несуть суттєві втрати. Однак, з боку уряду не
було зроблено жодних кроків щодо створення попереджувальних систем для уникнення ураження сараною і фінансуються лише заходи боротьби з цим шкідником.
В бюджеті на 2002 на ці цілі було передбачено 60,5 млн. грн., в той час як фактично було профінансовано лише на 37,2 млн. грн В бюджеті на 2003 р. передбачена
сума дещо більша ніж у минулому році, яка складає 64,5 млн. грн. Рівень виконання
за цією статтею зріс з 61 % в 2002 р. до 98 % в 2003 р. На заходи з боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин щорічно планово виділяється
2 млн. грн., в той час як потреба в коштах на проведення цих заходів оцінюється на
рівні 64,7 млн. грн17. Бюджет 2004 р. передбачає підвищення витрат на боротьбу із
шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин і тварин на 16,3 млн. грн., до
80,8 млн. грн.
Послуги з проведення перевірок загального характеру і перевірок окремих продуктів для виявлення відповідності нормам охорони здоров’я, безпеки харчування та
стандартів. Україні при виході на світовий ринок необхідно приділяти особливу увагу
питанням безпеки продовольчих товарів і стандартизації. Нажаль, для багатьох іноземців Україна асоціюється із Чорнобильською катастрофою і можливою небезпечністю продовольчих товарів. Саме цьому підтримка і посилення репутації України як
надійного постачальника безпечних продовольчих товарів на даному етапі є дуже
важливими18.
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Джерело: МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.
Джерело: МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.
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Див. НІМЕЦЬКА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА В УКРАЇНІ (2002).
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Витрати уряду на послуги з проведення перевірок враховують витрати на
утримання установ державної ветеринарної медицини, державних насіннєвих інспекцій, державних сортовипробувальних станцій, державних хлібних інспекцій. Тенденція, що спостерігається протягом останніх років – це підвищення витрат на забезпечення якості і безпеки сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. У
2002 р. в бюджеті було заплановано 293,8 млн. грн., однак лише 265,4 млн. грн. було
реально виділено на ці цілі. На 2003 р. було заплановано збільшити державні асигнування до 338,5 млн. грн., з яких 321,5 млн. грн. було фактично виділено. В бюджеті
2004 р. закладено 372,1 млн. грн. на вище наведені заходи.
Навчання. Для розвитку сільського господарства наявність висококваліфікованих спеціалістів і менеджерів є особливо важливим. Як показує досвід, фермери з
вищою освітою досягають кращих результатів завдяки використанню прогресивніших
методів виробництва. Крім того, навчання (освіта) допомагає у боротьбі з бідністю на
селі, оскільки сільські жителі, що отримують вищу освіту мають більше можливостей
знайти роботу поза сільським господарством.
Витрати на навчання передбачають витрати на утримання вищих закладів освіти 1 та 2 рівнів акредитації, закладів освіти 3 та 4 рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти 3-4 рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації). В бюджеті 2002 р. на освіту було виділено 446,7 млн. грн., із яких лише
393,9 млн. були фактично використані. На 2003 р. планові бюджетні асигнування були
збільшені до 521,8 млн. грн. і відсоток виконання склав 93 %. Уряд планує збільшити
витрати на сільськогосподарську освіту в 2004 р. до 579,4 млн. грн.
Земельна реформа. Недостатньо розвинений ринок землі в Україні є перешкодою ефективному сільськогосподарському виробництву. Невирішеність земельного питання не дає змогу фермерам отримувати фінансування із зовнішніх джерел
(наприклад, банки не бажають надавати кредити фермерам, тому що дуже часто земля для них є єдиним матеріальним активом, однак вона не має ринкової вартості і
не може бути використана під заставу), що уповільнює технологічний прогрес в сільськогосподарському секторі.
Витрати на земельну реформу передбачають витрати на розробку нового земельного законодавства, реєстрацію землі, кадастрові огляди, визначення якості землі і фінансування її хімічної паспортизації. В 2002 р. частка витрат на земельну реформу у загальній підтримці сільського господарства складала 0,17 % або 6 млн. грн.
Крім того, фактично на ці цілі було виділено лише 0,2 млн. (або 3 % від запланованого обсягу фінансування)! Бюджет 2003 р. передбачав фінансування на суму
5,7 млн. грн. Процент виконання витрат в 2003 р. склав 98 %. В 2004 планується збільшити витрати на проведення земельної реформи більше ніж вдвічі: витрати закладені в бюджеті 2004 р. на ці цілі складають 12 млн. грн.
Інфраструктура сільської місцевості. Для забезпечення сталого розвитку
сільського господарства необхідно покращити доступ сільськогосподарських виробників до ринків, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ефект від лібералізації торгової політики буде сильнішим, якщо він супроводжуватиметься збільшенням інвестицій в інфраструктуру сільської місцевості. “Інфраструктура, а особливо транспортна система і
система комунікацій, відіграють важливу роль у розвитку торгівлі і у розподілі економічних вигод від торгівлі між націями, залученими в процес інтеграції”19

19

BUTTON (2002).
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Інвестиції в інфраструктуру дали б можливість сільськогосподарським виробникам збільшити виручку за рахунок зниження операційних витрат і підвищити продуктивність завдяки легшому доступу до виробничих ресурсів. Крім того, інфраструктура
сільської місцевості сприяє зменшенню рівня бідності на селі, оскільки добре розвинена інфраструктура відкриває більше можливостей знайти роботу за межами села. В
той же час, в результаті недорозвиненої інфраструктури спостерігаються значні стрибки цін, коли країна переходить із експортної в імпортну ситуацію, і навпаки. Дестабілізація на ринку зерна, яка періодично спостерігається, може бути яскравим прикладом негативного впливу недостатнього фінансування ринкової інфраструктури на
розвиток ринку.
До витрат на інфраструктуру входять державні асигнування на будівництво
об’єктів охорони здоров’я, водопроводів, каналізаційних систем, мережі газопостачання, будівництво доріг, морських портів тощо. Але незважаючи на важливість інфраструктури сільської місцевості, бюджетні асигнування залишались на дуже низькому рівні (менше ніж 0,5 % загальної підтримки сільського господарства). Починаючи
з 1995 р. на будівництво і покращення сільських доріг з бюджету взагалі не виділялося коштів. У бюджеті на 2002 р. було заплановано 20,1 млн. гривень на розвиток комунального господарства у сільській місцевості, але лише 5,3 млн. були фактично
витрачені. В бюджеті на 2003 р. заплановані витрати складали 21 млн. грн. і всі ці кошти були фактично витрачені на розвиток сільської місцевості. В 2004 р. планується
збільшити витрати на інфраструктуру села до 24,6 млн. грн.
Охорона навколишнього середовища. Витрати на охорону навколишнього
середовища враховують виплати, що надаються в межах чітко визначених урядових
програм. Частка державних витрат на охорону навколишнього середовища у загальній підтримці сільського господарства становить менше 1 %. В бюджеті 2002 на ці цілі
було заплановано 42,4 млн. грн., в той час як фактично було профінансовано лише
27,2 млн. грн.. В бюджеті на 2003 р. було виділено 45 млн. грн. і майже всі ці кошти
(44,6 млн. грн.) було витрачено на проведення заходів з охорони навколишнього середовища. В бюджеті на 2004 р. на ці цілі закладено 55,3 млн. грн.
Узагальнення: в табл. 2.1 ми наводимо дані щодо державних витрат на заходи
зеленої скриньки у 2002-2004 рр.
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Таблиця 2.1.

Витрати на заходи “зеленої скриньки” в сільському господарстві України (2002-2004 рр., млн. грн.)
2002
За планом
млн.
грн

2003

Фактично
млн.
грн.

Відсоток
від ЗПС

За планом
млн.
грн

Фактично
млн.
грн.

Відсоток
від ЗПС

2004
млн.
грн

Загальна підтримка
3517,6
3517,8
100,0
4061,5
4061,5
100,0
сільського господарства
В т.ч. заходи зеленої
1162,2
907,0
25,8
1050,0
1130,0
27,8
1506,0
скриньки:
Із яких:
- с.г. дослідження
291,2
176,4
5,0
175,9
171,6
4,0
236,6
- боротьба зі шкідниками
60,5
37,2
1,1
64,5
63,0
1,6
80,8
і хворобами росли і тварин
- поширення досвіду та
1,5
1,3
0,04
0,0
0,0
0,0
0,0
консультаційні послуги
- послуги з проведення
293,8
265,4
7,6
338,5
321,5
7,9
372,1
перевірок
- підготовка і перепідго446,7
393,9
11,2
521,8
485,2
11,9
579,4
товка кадрів
- земельна реформа
6,0
0,2
0,01
5,7
5,6
0,1
12,0
- розвиток інфраструкту20,1
5,3
0,2
21,0
21,0
0,5
24,6
ри на селі
- охорона навколишньо42,4
27,2
0,8
45,0
44,6
1,1
55,3
го середовища
Примітка:
ЗПС – загальна підтримка сільського господарства
Джерело:
Власні розрахунки на основі бюджетних даних і даних, наданих ІНСТИТУТОМ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ, КИЇВ.

Частка витрат на заходи зеленої скриньки у загальній підтримці сільського господарства в 2002 р. становила 25,8 %. Отже, в Україні існують величезні можливості
збільшити витрати на ці заходи, навіть в умовах бюджетної обмеженості. Значну частину витрат на заходи зеленої скриньки складали витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, в той час як державні вкладення на розвиток ринку консультаційних послуг
і поширення досвіду, на розвиток інфраструктури і здійснення земельної реформи
були мізерними. Крім того, фактичні витрати на ці заходи були значно менші запланованих сум у 2002 р., в той час як в 2003 р. фактичне виконання сільськогосподарського бюджету було дуже близьке до запланованих значень, і загальні витрати на заходи зеленої скриньки були навіть перевиконані.

4

Висновки та рекомендації

Вступ України до СОТ не скоротить можливостей України підтримувати сільськогосподарський сектор. Будучи членом СОТ, Україна зможе вільно запроваджувати
ряд заходів зеленої скриньки, оскільки вони не підлягають скороченню згідно з вимогами СОТ. Заходи зеленої скриньки надають можливість українським політикам надавати таку підтримку сільському господарству, яка б забезпечила його довгострокове
стале зростання, не викривляючи при цьому торгівлю і не породжуючи конфліктів з
торговими партнерами України.
Як показує світовий досвід, країни намагаються змістити акценти в аграрній політиці у бік заходів зеленої скриньки, оскільки витрати на проведення ринкової і цінової підтримки (РЦП) набагато вищі. Українські політики повинні усвідомлювати труд-

25

нощі, пов’язані із РЦП і не наслідувати практику РЦП таких країн як ЄС. Обмежені фінансові ресурси необхідно інвестувати в майбутнє сільського господарства, а не витрачати їх на “минуле” і заходи зеленої скриньки є ідеальним засобом для інвестицій
в ноу-хау, технології, менеджмент і інфраструктуру, чого і потребує українське сільське господарство для того, щоб бути конкурентоспроможним в найближчому майбутньому.

5
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3

Система оподаткування у сільському господарстві України

СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО ТА СЕРГІЙ ЗОРЯ

1

Вступ

Не секрет, що Україна успадкувала занадто викривлену економіку від Радянського Союзу зі штучно встановленими цінами, неефективними підприємствами, непрактичною законодавчою базою і великою кількістю економічних та адміністративних
бар’єрів для обміну ідеями, технологіями та стандартами. В такій економіці податкова
система не була розрахована на стимулювання економічного зростання та розподіл
доходів і багатства, мінімізуючи при цьому втрати економічної ефективності. Податкова система була більше інструментом розподілу ресурсів та продукції між підприємствами. Тому з початку переходу економіки України від плану до ринку, реформа
системи оподаткування була надзвичайно важливим завданням для стимулювання
розвитку приватного сектора та надання можливості уряду виконувати свої функції у
новому ринковому середовищі.
У ринковій економіці податки мають вплив на багато змінних, враховуючи розподіл доходів (і багатства) та розміщення ресурсів. Тому податкова система відіграє
важливу роль у стабілізації економіки. “Форми оподаткування та розміри податкового навантаження напряму впливають на обсяги та структуру споживання та
заощаджень, обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій, виробництва та торгівлі і
т.п.“ (LUZIK, 1999). У сільському господарстві система оподаткування може визначати
кількість та розміри сільськогосподарських підприємств, їхню організаційну структуру,
а також обсяги виробництва та використання землі, робочої сили та капіталу. Крім
того, система оподаткування сільського господарства впливає на інші сектори економіки та на макроекономічний баланс країни в цілому.
Процес трансформації в аграрному секторі і економіці загалом є унікальним
через те, що на його початковому етапі економічне зростання можна досягти не лише
за рахунок залучення відомих чинників, що є визначальними для зростання у довгостроковому періоді, наприклад інвестицій, але і за рахунок виправлення “старих“ проблем галузі та створення нових ринкових інституцій. Хоча ці джерела зростання продуктивності через певний час будуть вичерпаними , вони можуть створити солідний
потенціал для економічного зростання у коротко і середньостроковій перспективах
(ОДЛІНГ-СМЕЕ та ВАН РООДЕН, 1999). Тому побудова ефективної системи оподаткування сільського господарства, яка б усунула велику кількість “старих“ неефективних
чинників та зупинила появу “нових“, повинно розглядатися як важливий крок на шляху
створення конкурентноздатного аграрного сектору, що робитиме значні внески у загальний економічний розвиток країни.
На сьогодні сільське господарство України працює у надпривілейованому режимі оподаткування. Податкові канікули повинні були завершитися у 2004 р., але були продовжені до 2010 р. У цьому розділі ми розглядаємо систему оподаткування
сільського господарства з точок зору її впливу на ефективність аграрного сектору,
економіки загалом та справедливого податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства. Так як останній аспект тісно пов’язаний з питанням субсидування
сільськогосподарських підприємств, який ми розглянемо лише коротко, беручи до
уваги те, що переваги та недоліки підтримки сільського господарства вже обговорювалися не один раз (див., наприклад, ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ та ШТРІВЕ, 1999 і ФОН
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КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ та інші, 2001). Ми також хотіли б наголосити, що не ставимо за
мету розробити новий закон для оподаткування сільського господарства України – це
більше справа законотворців. Головною метою є проведення економічного аналізу
податкової системи сільського господарства України, який міг би допомогти політикам
розглядати оподаткування сільського господарства більш багатосторонньо для того,
щоб створити стійку довгострокову систему оподаткування галузі.
Робота побудована наступним чином. В другому підрозділі розглянуто головні
принципи оподаткування та визначено ключові аспекти реформування податкової
системи у країнах із перехідною економікою. В третьому підрозділі представлено
вплив різних податків на ефективність сільськогосподарських підприємств та загальноекономічний розвиток. Четвертий підрозділ розглядає систему оподаткування сільського господарства в Україні і в п’ятому підрозділі проведено її аналіз. В шостому
підрозділі зроблено висновки та надано рекомендації.

2

Принципи та роль оподаткування в економіці

2.1

Головні принципи оподаткування, його роль та вплив на економіку

В будь-якій економіці необхідно мати фіскальні ресурси для виконання державних функцій. Для того, щоб уряд надав кошти іншим, вони спочатку повинні бути зібрані. У 1936 р. американський Президент ФРАНКЛІН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ сказав, що “податки, перш за все, це плата, яку ми платимо за привілеї бути членом організованого суспільства“ (цит. в JAMES та NOBIS, 1998, c. 8). Уряд може отримувати доходи з
різних джерел і оподаткування є одним із методів переводу ресурсів із приватного у
публічний сектор. Іншими джерелами можуть бути підвищення пропозиції грошей,
збір плати за товари і послуги, надані державою, та позики.
Підвищення пропозиції грошей означає “друкування грошей“ для фінансування
державних витрат. Головною проблемою є те, що це призводить до інфляції і тому
цей процес можна назвати “інфляційним податком“ (див. FRIEDMAN та FRIEDMAN, 1980).
Іншою альтернативою для уряду є встановлення плати за надані товари та послуги.
Але у багатьох випадках таку плату складно визначити, наприклад, за оборону країни
та виконання законів. Наступним методом отримання грошей для уряду є позики.
Уряд може позичити або у власних громадян, або за кордоном. Але завжди існують
обмеження сум, які люди готові позичити, навіть уряду. Оподаткування також має свої
межі, але вони значно перевищують обсяги коштів, які можна залучити шляхом друкування грошей, встановлення плати за послуги або запозичення. “Тому в той час, як
уряди часто використовують всі чотири джерела отримання ресурсів, оподаткування часто є одним з найважливіших джерел доходів уряду“ (JAMES та NOBIS, 1998,
c. 8).
У багатьох випадках ринковий механізм сам в змозі ефективно пропонувати товари та послуги, керуючись “невидимою рукою“ АДАМА СМІТА. Концепція ефективності
часто асоціюється з “Парето-ефективністю“. Але за певних умов ринок сам не в змозі
виробляти оптимальну або найефективнішу кількість продукції і у цьому контексті можна говорити про роль уряду у корегуванні “ринку“. Для цього уряд може (але не
обов’язково повинен) використовувати різні інструменти фіскальної політики. Економісти та філософи, починаючи с АДАМА СМІТА, висловлювали свою точку зору стосовно того, що являє собою ефективна податкова система (СУЛТАН, 2000). Найважливіші
елементи цієї системи є такими:
•

Економічна ефективність: податки повинні бути такими, щоб мінімізувати
втручання у прийняття економічних рішень на ефективних ринках. Такі втру-
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чання призводять до економічних втрат, тому й повинні бути обмеженими.
Пільговий режим для певного товару/послуги або сектору призводить до економічних втрат через викривлення рішень щодо виробництва та споживання.
•

Економічне зростання: податки повинні стимулювати економічне зростання
через вплив на заощадження та інвестиції. Податкова система повинна мати
таку структуру, щоб використовувати фіскальну систему для стабілізації та
зростання економіки (наприклад Кейнсіанська контра-циклічна фіскальна політика). Крім того, вона повинна забезпечувати стабільні та оптимальні обсяги
доходів держави для фінансування своїх витрат (DABROWSKI та TOMCZYNSKA,
2001).

•

Справедливість: “Розподіл податкового навантаження повинен бути однаковий для кожного. Кожна людина повинна платити справедливу частку.
Громадяни з однаковими можливостями повинні платити однаковий податок
(це називають “горизонтальною рівністю“) і громадяни з більшими можливостями повинні платити більше податків (це називають “вертикальною рівністю“). Несправедлива система оподаткування, при якій надаються податкові пільги, зменшує повагу до себе та зменшує бажання платити податки“
(СУЛТАН, 2000).

•

Низькі витрати на сплату податків та адміністративні витрати: якщо витрати на дотримання процедури та законодавства зі сплати податків є високими,
люди матимуть схильність уникати оподаткування. Крім того, адміністративні
витрати повинні бути досить низькими, щоб отримані податки можна було використати на більш корисні цілі, ніж на їх збір. Податкова система повинна використовувати найбільш витрато-ефективні методи.

•

Простота та стабільність: якщо податкові доходи нестабільні, це негативно
впливає на державний бюджет та виконання його програм. Часті зміни ставок,
правил та пільг ускладнюють прийняття довгострокових інвестиційних рішень
приватним сектором. У цьому випадку податки стають значним джерелом ризику (СУЛТАН, 2000).

2.2

Податкова реформа у країнах із перехідною економікою

Базуючись на вищеописаних принципах оподаткування, важливим завданням
уряду у країнах із перехідною економікою, до яких належить і Україна, є створення
такої системи оподаткування, яка б прискорила перехід від планової до ринкової економіки та була б стійкою в довгостроковій перспективі. Вона має будуватися на таких
засадах:
•

Метою реформування доходної частини бюджету у країнах із перехідною
економікою є “розширення податкової бази, зміщуючи головний податковий
тягар до домогосподарств та знижуючи оподаткування доходів підприємств, роблячи його напряму залежним від отримання прибутку. Крім того,
необхідно зменшити субсидування підприємств напряму грошовими коштами, але при цьому необхідно намагатися отримувати вищі платежі до бюджету за нижчими (стимулюючими) ставками“ (ЛЕОНАРД, 2000). Хоча на початку перехідного періоду доходи населення дуже скоротилися, паралельно з
економічним зростанням населення отримуватиме вищі доходи, які могли б
стати головною базою оподаткування.

•

Стосовно економічної ефективності та зростання, податкова система повинна стимулювати функціонування ринків через заохочення приватних підпри-
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ємців підвищувати виробництво товарів та послуг, забезпечуючи при цьому
нейтральність оподаткування між різними секторами економіки та між приватним і державним сектором. Таким чином податки мають сприяти розподілу ресурсів на основі рішень щодо виробництва та споживання та змінюватимуть
розподіл доходів. У новому ринковому середовищі держава повинна перейняти
на себе багато функцій, які раніше виконували великі підприємства. Тому податкова система повинна забезпечити стабільні і оптимальні доходи бюджету –
лише тоді уряд матиме змогу виконувати свої функції, в.ч. й соціальні.
•

Для вирішення специфічних проблем перехідного періоду нова система
оподаткування повинна мати на меті зменшення специфічних викривлень, таких як борги, бартер та корупція. У Радянському Союзі економічним агентам
дозволялося не платити податки, тому для заохочення фірм та приватних осіб
платити податки в умовах ринку, необхідно провести всебічну реформу оподаткування та припинити використання будь-яких пільг та виключень.

3

Податкова система та довгострокова ефективність сільськогосподарських підприємств

Загалом держава може оподатковувати сільське господарство різними шляхами: можна оподаткувати доходи, як приватних осіб, так і корпоративні; держава може
збирати податки з додаткової вартості або обсягів продажу; насамкінець, можна оподатковувати землю, яка є головним фактором виробництва та багатства у сільському
господарстві. Нижче буде розглянуто ці підходи.
3.1

Прибутковий податок з громадян

Доходи громадян є добрим індикатором можливостей кожного громадянина
споживати і заощаджувати. Працівники сільськогосподарських підприємств можуть
отримувати доходи у різних формах: заробітної плати; премій та інших доходів з основного місця роботи; доходів з присадибної ділянки та власного домогосподарства;
подарунків;, спадщини; та інших нерегулярних доходів. У країнах із перехідною економікою, в т.ч. в Україні, доходи з присадибних ділянок та власного домогосподарства
відіграють надзвичайно важливу роль для більшості сільського населення. Тому законодавство повинне чітко визначити доходи, які б адекватно відображали індивідуальну здатність споживати/заощаджувати протягом певного періоду часу, та встановити однакові правила оподаткування для всіх джерел доходу (інакше громадяни можуть змінювати джерела доходів і, тим самим, зменшувати свої зобов’язання щодо
сплати податків).
Важливою перевагою прибуткового податку з громадян є його тісний зв’язок
між персональною можливістю споживати/заощаджувати та персональною можливістю підтримувати державу. Прибутковий податок з громадян є важливим джерелом
надходжень до державного бюджету і припускається, що при економічному видужанні
країн із перехідною економікою, він відіграватиме все важливішу роль. Крім того, цей
податок працює як автоматичний стабілізатор, коли в роки високих доходів платиться
більше, а в роки низьких доходів – менше податку. “Наступною перевагою є широка
та відносно стабільна база оподаткування, яку можна пристосувати до персональних обставин платника податку“ (LUZIK, 1999, с. 22). Очікується, що прибутковий
податок з громадян повинен приносити доходи бюджету та стримувати поляризацію
доходів у суспільстві. Тому цей податок не може бути повністю нейтральним щодо
персональних рішень про споживання/заощадження. Однак належна організація прибуткового податку з громадян може мінімізувати небажані втручання у стиль життя,
традиції або звички населення. Чітке визначення та акуратні підрахунки персонально-
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го доходу і відповідних витрат можуть допомогти уникнути можливих викривлень у
зайнятості і доходах або структурі заощаджень та інвестицій.
Прибутковий податок з громадян має і свої недоліки: 1) комплексні правила
оцінки суми податку і досить високі прямі й непрямі витрати держави і платників податку, пов’язані з оцінкою та встановленням сум податкових платежів та 2) висока
чутливість платників податку до змін у податковому законодавстві та негативний
вплив прибуткового податку на рівень заощаджень. Практика багатьох країн показує,
що вилучення певних витрат дозволяє зменшувати базу оподаткування на суму неоподаткованого мінімуму, внесків у пенсійні фонди, витрат на медичне обслуговування, догляд за дітьми, витрат на переїзд в інше місце проживання, витрат на навчання
тощо. Часто політики затверджують довгий список різних відрахувань, щоб забезпечити “соціально-прийнятний“ розподіл доходів. Однак ці персональні витрати можуть
стати джерелом серйозних економічних викривлень, особливо в країнах із перехідною
економікою. Процес оцінки витрат може бути доволі дорогим (LUZIK, 1999).
3.2

Оподаткування доходу сільськогосподарських підприємств (корпоративного доходу)

Традиційно податок з доходу підприємств береться з чистого доходу (прибуток
з основної діяльності, доходи з капіталу або інші прибутки), отриманого за певний період часу. Одним словом, чистий дохід дорівнює валовим доходам за мінусом валових витрат. Оподаткування доходів сільськогосподарських підприємств створює добру можливість для оподаткування доходів на вкладений капітал та зменшення адміністративних витрат на оподаткування доходів у порівнянні з оподаткуванням персонального доходу через меншу кількість платників податків і більш прийнятні суми платежів (LUZIK, 1999). Останнє особливо важливо для українського сільського господарства, де кількість сільськогосподарських підприємств – близько 60 тис. (16 тис. великих сільськогосподарських підприємств і 43 тис. малих фермерських господарств) – є
відносно малою у міжнародному порівнянні (наприклад кількість сільськогосподарських підприємств в Німеччині сягає 400 тис., а у Франції – 680 тис.).
Крім того, податок з корпоративного доходу підприємств часто розглядається
як плата підприємством за користування інфраструктурою або за державну освіту
персоналу (СЕРОВА та інші, 2000). Однак податок на доходи підприємств має й свої
недоліки, що відображається в оподаткуванні тих, хто отримує прибутки. Якщо такий
податок високий і його ставки прогресивні, уникнення оподаткування стає нормою, а
збір податків значно ускладнюється (DABROWSKI та TOMCZYNSKA, 2001). Тому впровадження та адміністрування оподаткування доходів сільськогосподарських підприємств потребує значної уваги заради мінімізації негативного впливу оподаткування.
Для уникнення різних викривлень необхідно чітко визначити терміни “валові
доходи“ і “валові витрати“, зробивши їх універсальними для усіх секторів економіки,
так само як і стосовно прибуткового податку з громадян. Оподаткування прибутку в
різних секторах за різними ставками може викликати економічну неефективність та
сприяти уникненню податків, тому що багато підприємців матимуть можливість маніпулювати звітностями заради уникнення сплати податку, що може бути особливо негативним в країнах із перехідною економікою. Крім того, наявність великої кількості
податкових привілеїв часто є показником слабкого стану уряду в країні і заохочує лобістів до пошуку рентних доходів. “У країнах із перехідною економікою вони часто
відображають пережитки попереднього економічного режиму, в якому податкові
пільги заміняли ринкові врівноважені ціни та ринкову конкуренцію“ (DABROWSKI та
TOMCZYNSKA, 2001, с. 7).
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Як і у будь-якому бізнесі, ведення сільського господарства несе в собі ризик.
Якщо підприємці стримано беруться за нову ризикову справу або впровадження ноухау, це несприятливо відображається на економічному зростанні країни. Це особливо
важливо для сільського господарства, де прибуток коливається з року в рік сильніше,
ніж, наприклад, в промисловості. Тому законодавство про оподаткування прибутку
сільськогосподарських підприємств повинно надавати можливість віднімати отримані
збитки від майбутнього прибутку, щоб фермери могли фінансувати прибуткові проекти у довгостроковому періоді та/або “усереднювати прибуток“, щоб забезпечити невелике коливання податкового навантаження на прибуток.
3.3

Податок на додану вартість та сільське господарство

Податок на додану вартість (ПДВ) на сьогодні є найважливішим джерелом податкових надходжень у багатьох країнах світу, складаючи від 20 до 40% загальних
доходів бюджету (HIID/CASE, 1998). Головною особливістю цього податку, яка відрізняє його від інших податків, є його досить широка база оподаткування. Так як ПДВ
оснований на споживанні, податкові надходження зростають разом зі зростанням рівня споживання. Якщо не має багато привілеїв і ставка податку є універсальною, ПДВ
нейтральний між різними секторами економіки. Однак, якщо існує багато виключень із
загальних правил, це викривляє базу оподаткування та створює дискримінаційні умови між різними секторами. Економічний нейтралітет ПДВ означає, що цей податок
(якщо належно організований) не значно впливає на:
•

Частку витрат споживачів, які вони несуть на купівлю тих або інших товарів і
послуг;

•

Вертикальну та горизонтальну інтеграцію виробництва та торгівлі;

•

Вибір місцезнаходження виробництва і торгівлі в середині та за межами даної
країнами.

Система ПДВ встановлює самоконтроль для покупців і продавців. По-перше,
кредитування закупівлі засобів виробництва через механізм платіжних доручень заохочує закупівельників вимагати платіжне доручення від продавця, тим самим стримуючи заниження або завищення обсягів продаж у бухгалтерській звітності. З одного
боку, продавці зацікавлені у тому, щоб звітувати про щонайменшу ціну; з іншого, закупівельники навпаки зацікавлені у найвищій ціні, яку потрібно показувати у офіційних
звітах. Цей механізм самоконтролю забезпечує відображення правильної інформації
у бухгалтерських звітах та надає можливість звірити записи операцій (HIID/CASE,
1998).
Стосовно ставки ПДВ, встановлення єдиної ставки на імпорт та внутрішнє
споживання і нульової ставки на експорт робить адміністрування цього податку відносно легким. Хоча теоретично використання зниженої ставки на товари і послуги
першої необхідності не дуже впливає на нейтральність податку (тому що ці товари і
послуги не конкурують з іншими товарами і попит на них, більш за все, нееластичний). “На практиці знижена ставка ПДВ на товари першої необхідності зменшує
податкове навантаження для всіх груп населення (якщо вони купують ці товари)
незалежно від їх доходу” (LUZIK, 1999, с. 31) і тим самим податок є регресивним. Крім
того, “багато нееластичних за доходом товарів є також і нееластичними за цінами, тому викривлення, пов’язані з оподаткуванням різних товарів за різними ставками, є значно вищими, ніж здається на перший погляд“ (STIGLITZ, 1988, с. 494).
Потрібно уникати спеціальних пільг з ПДВ, тому що “одне виключення з правил
оподаткування у виробничому/торговельному ланцюжку (особливо у сільському господарстві) значно ускладнює ситуацію для платників ПДВ на наступних стадіях
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виробництва (тому що не можна отримати дебетове ПДВ) та стимулює спроби
збільшити обсяги податкових пільг“ (DABROWSKI та TOMCZYNSKA, 2001, с. 16). Крім
того, виключення товарів і послуг від сплати ПДВ на рівні виробництва може стимулювати вертикальну інтеграцію підприємств, які працюють з підприємствами, що мають пільги, що в, кінцевому рахунку, матиме негативний вплив на конкуренцію в економіці. Якщо ці податкові пільги лише короткострокові або умови звільнення від сплати податку несподівано змінено, така вертикальна інтеграція може стати збитковою.
Якщо різні товари оподатковуються за різними ставками, таке оподаткування дуже
тяжко адмініструвати; завжди будуть з’являтися товари, які можна оподатковувати за
тими чи іншими ставками, тому виникатимуть труднощі ще й пов’язані з чітким формулюванням різниці між товарами (STIGLITZ, 1988).
Цей короткий аналіз ПДВ показує, що незрозумілі або особливі правила підвищують вартість оподаткування та створюють багато економічних викривлень. Встановлення стандартних правил і прийнятної ставки податку можуть допомогти уникнути
або хоча б зменшити багато з цих викривлень та зробити внесок у створення ефективної податкової системи країни.
3.4

Земельний податок

Держава може оподатковувати землі сільськогосподарського призначення. Захисники земельного податку часто заявляють, що цей податок підвищує ефективність використання землі. Це особливо важливо для країн із перехідною економікою, де “очікується, що зростання сільського господарства можна досягти шляхом
передачі землі від неефективних до ефективних сільськогосподарських виробників,
які будуть в змозі платити більші податки та пропонувати вищу закупівельну ціну
за землю“ (ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ та ШТРІВЕ, 2001, с. 240).
Крім того, оподаткування землі часто розглядається у контексті регіональної
політики та мобільності бази оподаткування. Податок з доходу, наприклад, повинен бути відносно однаковий у різних регіонах, тому що у довгостроковому періоді
люди переїздитимуть або переводитимуть свої доходи для уникнення вищих ставок
податку. Те ж саме можна сказати про податок з продаж, але не про земельний податок. Земля є немобільною нерухомістю навіть у порівнянні з будівлями та спорудами,
які теоретично можна перевезти в інші регіони. Тому земельний податок може бути
важливим джерелом податкових надходжень для місцевих адміністрацій для фінансування державних витрат на регіональному рівні.

4

Система оподаткування сільського господарства України

У Радянському Союзі сільськогосподарські підприємства не платили податки у
розумінні ринкової економіки. Радянські сільськогосподарські підприємства платили
податки у централізований об’єднаний соціальний фонд, централізований фонд соціального страхування, інші соціальні фонди, прибутковий податок з громадян та податок з прибутку. Платежі у об'єднаний соціальний фонд залежали від прибутковості
сільськогосподарських підприємств. За рівня рентабельності нижче 15 %, сільськогосподарські підприємства відраховували 5 % їхнього валового доходу; за рівня рентабельності в 15–40 %, сільськогосподарські підприємства платили 6 %; і за рівня рентабельності понад 40 % – 9 %. Податок у фонд соціального страхування базувався
на загальному фонді заробітної плати за ставкою 2,4 %. Ставка прибуткового податку з громадян дорівнювала 8 % з неоподаткованим мінімумом у 70 рублів за місяць.
Податок з прибутку, так само як і податок в об’єднаний соціальний фонд, залежав
від прибутковості сільськогосподарського підприємства. Ставки оподаткування були
такими: сільськогосподарські підприємства платили 0,1 % чистого прибутку, якщо рі-
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вень рентабельності дорівнював 25–30 %; 0,2 %, якщо рівень рентабельності сягав
30–40 %; 0,4 %, якщо рентабельність була 40-50 % і 0,5 % при рівні рентабельності
понад 50 %, але не більше, ніж 25 % чистого доходу сільськогосподарського підприємства (МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР, 1985).
Таким чином, Радянська система оподаткування підтримувала неефективних
виробників. Робота керівників господарств оцінювалася, перш за все, успіхами у виконанні планів виробництва валової продукції та її продажу державі, але не сумами
сплачених податків або ефективністю роботи підприємств. Через систему державного
замовлення держава повністю контролювала постачання засобів виробництва та збут
продукції. Керівників сільськогосподарських підприємств не хвилювали податки, головним було виконання поставлених планів за будь-яких витрат. Плани поставок були
такі високі, що більшість сільськогосподарських виробників навіть не сподівалися їх
виконати і тому були хронічними боржниками перед державою. “Ці борги періодично
списувалися, адже політики вважали, що країна повина виробляти все, що їй
необхідно, ігноруючи при цьому прямі та непрямі витрати, пов’язані з втраченими
можливостями при альтернативному використанні ресурсів” (ВАН АТТА, 2001,
с. 83). Незалежна Україна успадкувала незадовільну платіжну дисципліну і
зневажливе ставлення до своїх боргів у сільському господарстві з Радянських часів.
З 1991 по 1999 рр. сільськогосподарські підприємства оподатковувалися за
правилами загальної податкової системи України лише з деякими виключеннями (наприклад, звільнення від сплати податку на прибуток). З часом через різке скорочення
обсягів аграрного виробництва підприємства опинилися в скрутному становищі. Політики почували себе відповідальними за підтримку сектору, а низькі бюджетні надходження не дозволяли надання прямих субсидій, тому введення податкових пільг розглядалося можливим вирішенням багатьох питань. Так в 1999 р. з’явилася нова податкова система сільського господарства України. Створення цієї системи почалося з
впровадження фіксованого сільськогосподарського податку. Спочатку ФСП було введено до кінця 2003 р., а в кінці 2003 р. продовжено до 2010 р. Пізніше сільськогосподарських виробників було звільнено від сплати ПДВ. У наступній частині представлено детальний огляд існуючої податкової системи у сільському господарстві України.
4.1

Фіксований сільськогосподарський податок

У 1999 р. Верховна Рада прийняла Закон про запровадження фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), який об’єднував дванадцять раніше сплачуваних
податків20. ФСП знизив податковий тиск на аграрні підприємства та спростив нарахування і збір податку21. Податкові надходження направляються в Пенсійний фонд
(68 %), фонд Соціального страхування (2 %) та місцеві бюджети (30 %). У 2003 р. зміни до Закону про ФСП примусили сільськогосподарських виробників сплачувати прибутковий податок з продажу неаграрної продукції. Тим самим ця зміна до Закону відділила прибутковий податок з ФСП, хоча цей податок був у списку раніше замінених
дванадцяти податків. Податкова адміністрація визнала це непорозуміння, але офіційного виправлення ситуації все ще немає.

20

21

Найважливішими середи них були земельний податок, прибутковий податок з громадян, податок з
власників транспортних засобів, платежі до Пенсійного та Соціального фондів, плата за забруднення
навколишнього середовища та комунальний податок. Див. Закон України “Про фіксований
сільськогосподарський податок“ від 17 грудня 1998 р.
Згідно СЕРОВА та інших (2000), податкове навантаження в сільському господарстві в Україні
знизилося у три рази порівняно з 1997 р.
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Платниками ФСП є сільськогосподарські виробники різних організаційних та
юридичних форм, які займаються сільськогосподарським виробництвом і в яких частка власно-виробленої аграрної продукції повинна складати не менше 75 % загальної
виручки. Базою оподаткування ФСП є вартість землі сільськогосподарського призначення, зафіксованою на 1 липня 1997 р. Вартість землі визначається за допомогою
якісних характеристик та потенційної продуктивності земельних ділянок і, тому, вона
значно відрізняється поміж регіонів. Середня розрахункова вартість землі в Україні
дорівнює 8733 грн. за 1 га, при цьому максимальною вона є у Черкаській області –
11297 грн. за 1 га (за виключенням м. Києва, м. Севастополь та Криму) та мінімальною – у Житомирській області в 6244 грн. за га. Якщо після запровадження ФСП сільськогосподарський виробник платить у три (чотири) рази менше податків, ніж раніше,
то сума ФСП для такого підприємства підвищується в 1,5 (2) рази. Встановлено дві
ставки податку: 1) 0,5 % вартості ріллі, пасовищ та сінокосів і 2) 0,3 % вартості багаторічних насаджень. В окремих регіонах, де земля менш продуктивна, наприклад на
Поліссі або в Карпатах, ставки податку знижено відповідно до 0,3 і 0,1 %. Розрахунки
фіксованого податку поточного року повинні подаватися до районних адміністрацій до
1 лютого цього ж року. ФСП сплачується щомісяця, але обсяги платежів поділено на
квартали наступним чином: в 1 кварталі – 10 % загальної суми річного податку; в 2
кварталі – 10 %; в 3 кварталі – 50 %; і в 4 кварталі – 30 %.
З 1999 по 2000 рр. сільськогосподарські виробники платили лише 70 % ФСП
(звільнені від сплати податки у місцеві бюджети). ФСП можна платити грошима та
продукцією. У 2001 р. нарахована сума ФСП загалом становила 421,7 млн. грн.
(79 млн. дол. США), хоча було сплачено лише 337,4 млн. грн. У 2000 р. рівень платежів був ще нижчим (75 % від нарахованого до сплати ФСП). Хоча рівень збору податку дещо покращився, податкова навантаженість від ФСП є досить низькою у порівнянні з потенційними податковими платежами, які платили б сільськогосподарські
підприємства у рамках загальної системи оподаткування України. Вартість податкових привілеїв від ФСП оцінено в 1400 млн. грн. в рік (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 2002).
4.2

Податок на додану вартість

Сільськогосподарські підприємства в Україні мають спеціальні умови нарахування та сплати ПДВ. По перше, сільськогосподарські виробники звільнені від сплати
ПДВ до бюджету протягом 1999–2004 рр. Акумульовані суми ПДВ повинні зберігатися
на спеціальному банківському рахунку і використовуватися лише на закупівлю матеріально-технічних ресурсів. Сума привілеїв по ПДВ в 2001 р. сягала 582 млн. грн.
(WORLD BANK та ОECD, 2004). Однак аграрні підприємства продовжують сплачувати
ПДВ з продажу несільськогосподарської продукції та надання послуг (див. табл. 3.1).
По-друге, виробники молока та м’яса продають свою продукцію за нульовою
ставкою ПДВ, що підвищує попит на цю продукцію. Крім того, 70 % ПДВ, отриманого
переробними підприємствами від продажу молочних та м’ясних продуктів,
повертається сільськогосподарським виробникам, а 30 % аккумулюється на рахунку
Міністерства аграрної політики для фінансування заходів з розведення тварин. Згідно
з даними WORLD BANK та ОЕCD (2004), сума ПДВ, направлена на підтримку
виробників молока і м’яса, у 2001 р. склала 634 млн. грн.
По-третє, ПДВ на експорт вставновлено на нульовому рівні. Однак на практиці
експортери часто стикаються з проблемою своєчасного повернення повної суми заборгованості з ПДВ державою. Починаючи з квітня 2004 р. продавці пшениці, жита та
ячменю, що безпосередньо не займаються виробництвом і переробкою аграрної продукції, втратили право на отримання відшкодування ПДВ при експорті (ІЕДПК, 2004).

35

Загалом, така система ПДВ підриває виконання державного бюджету України.
Існує загальний принцип, коли податкові надходження завжди повинні надходити до
одного загального бюджету і вони не повинні бути “приписані” для певних витрат,
тобто створенням великої кількості малих бюджетів підривається поняття об’єднаного
бюджету.
4.3

Інші податки

Сільськогосподарські підприємства, які орендують землю, часто сплачують земельний податок. В принципі цей податок повинні платити власники земельних ділянок, але податковій адміністрації простіше мати справу з одним великим підприємством, ніж із сотнями пенсіонерів та працівниками сільськогосподарського підприємства. Цілком ймовірно, що сільськогосподарські підприємства пізніше зменшують свою
орендну плату на суму сплаченого податку (тобто податкове навантаження переводиться на власників землі). Ставки земельного податку дорівнюють 0,181 % вартості
ріллі, сінокосів і пасовищ та 0,0543 % вартості багаторічних насаджень.
Сільськогосподарські виробники сплачують збір за забруднення навколишнього середовища. Цей податок знімається з обсягів використаного пального і ставка податку дорівнює 3 грн. за тонну закупленого палива. 70 % цього збору направляється у національний бюджет і 30 % залишається у місцевих бюджетах.
Сільськогосподарські підприємства, які виробляють та продають спиртні напої
або пиво, повинні платити 1 % виручки від продажу цієї продукції у національний бюджет. Цей податок використовується на розвиток виноградарства, садівництва та
виробництва хмелю в Україні.
Насамкінець, починаючи з 2001 р. сільськогосподарські підприємства повинні
робити внески у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування та фонд страхування від безробіття. Ці внески нараховуються із заробітної плати. У Пенсійний
фонд потрібно платити 1 % заробітної плати при її рівні до 150 грн. в місяць та 2 % від
заробітної плати понад цього рівня. Розмір внесків у фонд соціального стархування
складає 0,25 % заробітної плати до 150 грн. в місяць та 0,5 % понад цієї заробітної
плати. Крім цього, сплачується 0,2 % заробітної плати у спеціальний фонд страхування від нещасного випадку на робочому місці та професійної хвороби.
4.4

Податкове навантаження в Україні

Спираючись на інформацію WORLD BANK та ОЕСD (2004), у 1998 р. сільськогосподарські підприємства виплатили 3065 млн. грн. податків до державного бюджету. У
1999 р. ця сума складала 1459 млн. грн., у 2000 р. – 798 млн. грн. і в 2001 р. –
1887 млн. грн. Опираючись на ці дані ми можемо розрахувати податкове навантаженння сільськогосподарських підприємств як відсоткову частку сплачених
податків у валовій продукції аграрних підприємств. У 1998 р. податкове навантаження дорівнювало 12,7 %; у 1999 р. воно зменшилося до 6,7 %, а в 2000 р. – навіть
до 3,8 %. У 2001 р. податкове навантаження дещо зросло до 7,4 % (табл. 3.1). Протягом 2000 та 2001 рр. аграрні підприємства платили в середньому 52 грн. на гектар
земель сільськогосподарського призначення, що в два раза менше, ніж в 1998 р.
Однак “справжнє” податкове навантаження аграрних підприємств було навіть
нижчим за вище наведені оцінки. Так в 2001 р. близько 72 % усіх сплачених податків
аграрні підприємства сплатили у формі ПДВ за несільськогосподарські товари та надані послуги. Якщо врахувати сплачені податки, пов’язані лише з сільськогосподарською діяльністю, то податкове навантаження в 2000 р. зменшилося б з 3,8 % до 1,7 % і
в 2001 р. з 7,4 % до 2,1 %. Насамкінець, якщо б аграрні підприємства не мали подат-
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кових пільг, податкове навантаження в 1999 р. зросло б до 16 %. У 2000 та 2001 рр.
аналогічні цифри склали б відповідно 13,4 та 18,1 % (табл. 3.1).
Таблиця 3.1:

Податкове навантаження аграрних підприємств України, 19982001 рр.
1998

1999

2000

2001
1887
1353
4585
2535
2
7,4
2,1
18,1

1
2
3
4

Сплачені податки, млн. грн.
Податки сплачені з несільгоспдіяльності, млн. грн.
Сплачені податки та податкові привілеї, млн. грн.
Вартість валової продукції аграрних підприємств, млн. грн.

3065
–
3272
24081

1459
–
3514
21930

798
429
2837
21151

5
6
7

Податкове навантаження, % [1/4]
Податкове навантаження від сільгоспдіяльності, % [(1-2)/4]
Оцінене податкове навантаження за відсутності податкових
привілеїв, % [3/4]

12,7
12,7
13,6

6,7
6,7
16,0

3,8
1,7
13,4

Джерело:

Власна презентація на основі даних ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ (2002) і WORLD BANK
та ОЕСD (2004).

5

Аналіз системи оподаткування аграрного сектору в Україні

5.1

Система оподаткування сільськогосподарських підприємств та макроекономічна стабілізація в Україні

Сільське господарство не ведеться відокремлено від інших галузей економіки.
Оподаткування сільськогосподарських підприємств впливає на макроекономічний баланс країни через ряд каналів, більшість з яких є погано видимими. Дуже часто сільське господарство стає заручником цих невидимих ефектів, тому що дестабілізація
макроекономічного стану не обминає сільськогосподарських виробників. Роглянемо ці
питання детальніше.
5.2

Оподаткування сільськогосподарських підприємств та державний бюджет України

Оподаткування сільського господарства напряму впливає на виконання державного бюджету України. Головні індикатори цього впливу на держаний бюджет зібрано в табл. 3.2. Загальна вартість податкових привілеїв галузі є високою – протягом
1999-2001 рр. вона складала 1,3 % ВВП країни. Податкові надходження від сільського
господарства становили лише 2,4 % загальних доходів бюджету, в той час як частка
втрачених бюджетом коштів через надання податкових пільг сягає 3,9 % загальних
доходів. У разі оподаткування аграрного сектору за правилами загальної податкової
системи України дефіцит бюджету у 1999 р. міг би перейти в профіцит, а майже нульове сальдо державного бюджету у 2001 р. – у профіцит у 1,8 % ВВП. Ці результати
підтверджують дослідження ЛЕГЕЙДИ (2001), яка показала, що сільське господарство є
одним з найбільших секторів економіки України, що отримує більше ресурсів з інших
галузей, ніж надає сам. Виходячи з того, що частка сільського господарства у ВВП
країни становить близько 12 %, стає зрозумілим, що оподаткування сільського господарства є набагато нижчим порівняно з іншими секторами економіки.
Таблиця 3.2:

Податкова система сільського господарства та державний
бюджет України, 1999-2001 рр.

Сплачені податки с.-х. підприємствами, млн. грн.
Податкові пільги сільському господарству, млн. грн.

1999

2000

2001

1459
2055

798
2039

1889
2696
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Частка різних податкових пільг у загальній їх вартості, %
ФСП*
68,1 68,7 51,9
ПДВ
5,7
5,7
21,6
Повернення ПДВ від переробників виробникам молока і м’яса
11,5 20,0 23,5
Податкова заборгованність**
14,7
5,6
3,0
Податкові пільги як частка у ВВП України, %
1,6
1,2
1,3
Частка сільського господарства у ВВП, %
11,4 11,0 14,7
Частка сплачених податків у загальних доходах бюджету, % ***
3,3
1,3
2,6
Частка податкових пільг у загальних доходах бюджету, %
4,7
3,2
3,7
Сальдо бюджету до ВВП, %
-1,4
1,1
0,5
Сальдо бюджету до ВВП у разі зняття податкових пільг, %
0,3
2,3
1,8
Примітки:
* За даними Міністерства аграрної політики України, пільги від введення ФСП становлять 1,4 млрд. грн. ** Податкову заборгованість розраховано як відношення оцінених до
сплати податків до реально сплачених податків на кінець року. *** Доходи бюджету та
сальдо бюджету включають Пенсійний фонд.
Джерело:
Власні розрахунки на базі даних МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2002), WORLD
BANK та ОЕСD (2004) і UEPLAC (2002).

5.3

Непрямі ефекти оподаткування сільського господарства в Україні

Непрямі ефекти оподаткування проявляються у підвищенні податкового навантаження на інші галузі економіки та зниженні стимулів для експортної активності22. Загалом, чим вищі податкові привілеї для сільського господарства, тим вищим є податкове навантаження на інші сектори економіки. За даними ЛЕГЕЙДИ (2001), головними
отримувачами перехресного субсидування в економіці України є аграрний сектор та
промисловість (за виключенням енергетики та газового сектору), а головними кредиторами є транспорт, будівництво та сектори комунікацій і послуг. Таким чином, нижчі
податкові надходження від сільського господарства повинні компенсуватися за рахунок підвищення податкового навантаження інших галузей економіки України.
Вище податкове навантаження інших секторів економіки посилюється стимулом для ресурсів переходити в галузі, які отримують субсидії або податкові пільги.
“Податкові пільги для сільського господарства являють собою істотні стимули
для підвищення ролі аграрного сектору, хоча ринковий попит без існування податків направив би ці ресурси до сфери послуг або інших видів виробництва“ (ЛЕОНАРД,
2000). У довгостроковому періоді така ситуація призводить до зниження ефективності
цих галузей економіки та підвищення вартості матеріально-технічних ресурсів з відповідними негативними наслідками для бюджету країни та її економічного зростання.
Погіршення конкурентоспроможності української економіки відбувається й за рахунок
затримок при відшкодуванні експортного ПДВ та боргів за цим податком. На кінець
2003 р. борги по ПДВ з експорту складали 6 млрд. грн, з яких 2,1 млрд. грн. прострочені. Загальні привілеї аграрному сектору зі сплати ПДВ протягом 1999–2001 рр. дорівнювали 2 млрд. грн., тобто сума, яка дозволяла покрити понад 30 % заборгованності з експортного ПДВ. Тому можна з впевненістю вважати, що якби сільське господарство платило свою “частку” ПДВ, проблем з боргами на експортне ПДВ можна було б бодай частково уникнути23.

22

Податкові привілеї також впливають на макроекономічні показники такі як реальний обмінний курс,
який, в свою чергу, є одним з важливих визначальників міжнародної конкурентоспроможності українського експорту, у тому числі аграрної продукції (див. Розділ 4 “Зв’язки між сільським господарством і
макроекономічним розвитком в Україні”).
23
По суті заборгованість по експортному ПДВ є податком на експорт, у тому числі й аграрної продукції.
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5.4

Вплив податкової системи на розвиток аграрного сектору України

Поряд з макроекономічними ефектами, податкова сиситема впливає на розміри сільськогосподарських підприємств, структуру факторів виробництва та інтенсивність їх використання, диверсифікацію аграрного виробництва, використання податкових “схованок” та можливість держави надавати “публічні товари” в сільській місцевості. Важливою складовою системи оподаткування аграрного сектору України є
ФСП. Окрім дуже низького податкового навантаження, цей податок має й інші
переваги:
•

ФСП відносно просто розрахувати при наявності даних про площу земельних
угідь, вартість землі та ставок податку. Беручи до уваги складність податкової
системи України, спрощення оподаткування сільського господарства є конструктивним кроком, хоча спрощення повинно стати невід’ємною складовою податкового реформування для всіх галузей економіки, а не лише аграрного сектору.
Простота податкової системи дозволяє її суб’єктам зберегти час на розрахунках податку та приймати довгострокові плани. Ще однією важливою перевагою
ФСП є незначні можливості податківців втручатися у роботу виробників сільськогосподарської продукції. В минулому податківці і місцеві адміністрації часто
використовували свою владу для втручання в роботу аграрних підприємств.

•

ФСП не потребує ведення складного податкового обліку. Однак чи це дійсно
перевага чи все таки недолік для самих підприємств, є складним питанням. З
одного боку спрощений податковий облік знижує витрати для підприємства.
Однак з іншого, спостерігається значне погіршення якості ведення бухгалтерського обліку та його впливу на прийняття ефективних рішень та залучення кредитів. У довгостроковій перспективі можна очікувати, що великим аграрним підприємствам в Україні ведення обліку за міжнародними стандартами принесе
свої позитивні плоди24.

•

ФСП може стати прийнятним податком для приватних домогосподарств, які
мають декілька гектарів землі або пару корів. Навряд чи вони зможуть вести
бухгалтерський облік (на відміну від великих сільськогосподарських підприємств), тому їхні персональні доходи можна було б оподатковувати з найменшими витратами на адміністрування на базі земельного/фіксованого податку.

•

Деякі захисники ФСП вказують, що цей податок підвищує ефективність використання землі (СЕРОВА та інші, 2000), тому що він підвищує менш тиск на неефективних користувачів землі та створює умови ефективним підприємствам
для виплати вищої орендної плату за користування землею. Загалом це так,
хоча все залежить від величини податку, яку повинен платити власник землі.
Якщо податок є дуже малим, ФСП, більш за все, матиме незначний вплив на
ефективність використання землі.

•

Податкові привілеї або спрощена система оподаткування аграрного сектора не
входять до списку заходів підтримки, які повинні з часом скорочуватися (такзвана “жовта скринька”) у рамках Світової Організації Торгівлі (СОТ). Тому у
разі приєднання до СОТ Уряд України має змогу використовувати податкові
привілеї без будь-яких обмежень з боку цієї організації.

24

В Розділ 11 “Проблеми управління аграрними підприємствами України” йде мова про головні
завдання управління аграрними підприємствами в Україні, серед яких є покращення ведення
бухгалтерського обліку.
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•

Насамкінець, за існування ФСП аграрні підприємства не зацікавлені у заниженні даних про обсяги продажу продукції або виплату заробітної плати в натурі
лише для мінімізації податків. Це призводить до поступового виведення аграрної економіки з тіні та створює умови для отримання достовірної статистичної
інформації щодо виробництва та продажу аграрної продукції.

Однак ФСП має багато недоліків, які можуть навіть повністю нейтралізувати ці позитвні аспекти:
•

Успіх аграрного розвитку залежить від багатьох чинників, серед яких важливими є надання державою публічних товарів таких як фінансування проведення
досліджень, освіти та медицини на селі, дорадчиї послуг, підтримка соціальної
та ринкової інфраструктури. Державне інвестування в ці “товари” або фінансування організацій, що можуть надавати такі товари, вкрай потрібне для зменшення різниці у продуктивності аграрних виробників в Україні та за її межами і
покращення умов життя на селі. Надання податкових привілеїв у формі ФСП та
ПДВ зменшує фінансові можливості держави інвестувати в публічні товари. Це
призводить до втрати конкурентоспроможності аграрних виробників. Окрім того, через недофінансування села великі аграрні підприємства змушені продовжувати надавати соціальні послуги, понижуючи свою конкурентоспроможність.

•

ФСП не відповідає принципу “можливість платити“ (див. підрозділ 2.2). На сьогодні чим більше прибутку отримує виробник, тим менше податків він платить.
Таку регресивність оподаткування тяжко виправдати.

•

Сільськогосподарські виробники платять однакову суму податку в роки високого урожаю і в роки низького урожаю, тобто відсутній ефект автоматичної стабілізації (ЛЕОНАРД, 2000). Навіть при такому невеликому податковому навантажені дестабілізаційний вплив на середні за прибутком аграрні підприємства може
бути значним, викликаючи проблеми з ліквідністю. Це особливо важливо в
Україні, де не існує ринків страхування ризику доходів сільськогосподарських
підприємств за допомогою ф’ючерсних ринків або реально працюючого страхування врожаю.

•

ФСП по різному впливає на виробників в різних регіонах країни. Порівнюючи дві
області зі схожими кліматичними умовами та якістю землі (Львівська та ІваноФранківська області), ми можемо побачити різну прибутковість сільськогосподарських виробників у 2000 р. (33 грн. прибутку на гектар у Львівській та 72 грн.
на 1 га в Івано-Франківській області). При цьому середня сума ФСП з гектара
землі сільськогосподарського призначення у Львівській області була лише на
20 % нижчою, ніж у Івано-Франківській (ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ, 2001; МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 2002). Так як сьогоднішня продуктивність землі
відрізняється від тієї, що була десять років тому (на основі якої робилася оцінка
вартості землі для нарахування ФСП), багато сільськогосподарських підприємств знаходяться в нерівних умовах – податкове навантаження як частка вартості землі є найвищою там, де земля менш продуктивна, і найнижчою, де вона
більш продуктивна.

•

Цей податок працює проти виробників продукції рослинництва, тому що він
сплачується з наявної землі. Звичайно, виробники продукції тваринництва мають пасовища, щоб годувати худобу або ріллю, щоб там вирощувати корми.
Але все ж таки відносне податкове навантаження на рослинництво є набагато
вищим, ніж на тваринництво. Якщо при цьому тваринництво інтенсифіковане,
наприклад птахівництво, ця необ’єктивність навіть підвищується. В середньому
тваринництво в Україні збиткове і тому політики часто стверджують, що воно
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потребує державної підтримки. Цей чинник можна розглядати як виправдання
надання цьому сектору привілеїв через ФСП. З іншого боку, середні показники
не надають правдивої інформації25. Багато виробників тваринницької продукції
в Україні показують високі результати навіть за сьогодняшніх умов.
•

Норма Закону про фіксований сільськогосподарський податок визнавати підприємство ”сільськогосподарським“, виручка якого повинна як мінімум на 75 %
(до 2004 р. – 50 %) складатися з продаж власно вирощеної аграрної продукції
та продуктів її переробки, заохочує створення великих агробізнесових холдингів. Ці корпоративні структури з високими трансакційними витратами часто
створюються лише заради оптимізації податкових платежів. Підвищення “планки” з 50 до 75 % дещо знизить ці стимули, але повністю їх не забере. Зрозуміло,
що це не є недоліком самого ФСП, а лише низького рівня податкового навантаження сільського господарства порівняно з іншими галузями економіки.

•

Сьогоднішня податкова система в сільському господарстві України заохочує
приплив робочої сили в сектор, адже роботодавець (сільськогосподарське підприємство) не платить податків з заробітної плати. У сільському господарстві
України вже й так зайнято 22 % працездатного населення країни (ДЕРЖКОМСТАТ
УКРАЇНИ, 2001), а продуктивність праці залишається низькою26. В Україні сільське господарство навіть і без ФСП слугує буфером для тих, хто не може знайти
роботу в місті. ФСП погіршує цю проблему не лише через залучення додаткової робочої сили в сільське господарство, але й через стримування створення
робочих місць за його межами. Привілейоване оподаткування аграрного сектору забирає обмежені ресурси (не лише робочу силу) з інших галузей і направляє їх в сільське господарство, хоча там ефективність їх використання може
бути набагато меншою, ніж в промисловості або сфері послуг. Цей перерозподіл стримує економічне зростання в інших секторах економіки, залишаючи проблему сільського господарства (велика частка зайнятих) не вирішеною.

6

Висновки та політичні рекомендації

Податки займають важливе місце в ринковій економіці. Податки впливають на
розподіл доходу, багатства та розподіл ресурсів і відіграють важливу роль у стабілізації економіки. У країнах із перехідною економікою, до яких належить і Україна, реформа системи оподаткування повинна забезпечити нейтральність впливу податків
на різні галузі економіки, стабільні й оптимальні податкові надходження для створення можливості уряду фінансувати соціальні витрати, та зниження частки тіньової економіки.
Сільське господарство можна оподатковувати різними шляхами. Часто держава оподатковує персональні доходи працівників сільськогосподарських підприємств
та прибутки самих підприємств, додану вартість та землю сільськогосподарського
призначення. Система оподаткування аграрного сектору впливає на кількість та розміри господарств, їхню організаційну структуру,кількість обсяги залучення та структуру землі, робочої сили і капіталу. Чим простішою і прозорішою є система оподаткування, тим досягається вища ефективність від оподаткування. Чим складнішою є система оподаткування, тим створюються “кращі” умови для використання влади та
втручання податкової адміністрації.

25
26

Див. Розділ 8 “Організаційні форми та ефективність аграрних підприємств в Україні”.
В Розділі 11 “Проблеми управління аграрними підприємствами в Україні” показано дані про інтенсивність та продуктивність праці виробників продукції рослинництва.
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Податкова система сільського господарства в Україні надає значні пільги виробникам цієї галузі через ФСП та ПДВ. Така податкова система цього сектору економіки серйозно впливає на решту її галузей через підвищення на нихподаткового навантаження. Стосовно самого сільського господарства, простота та прозорість функціонування ФСП суттєво знижує витрати зі сплати податків. За рахунок низького податкового навантаження ФСП також позитивно впливає на прибутковість виробників
сільськогосподарської продукції. З іншого боку, порушуються принципи нейтральності
та вертикальної справедливості. Підтримуються прибуткові господарства та інтенсивне виробництво тваринницької продукції, стимулюється приплив робочої сили та знижуються стимули ведення сучасного обліку на підприємствах. Як наслідок такої системи оподаткування держава недоотримує податки для фінансування розвитку сільської місцевості. Таким чином, така система оподаткування не робить внеску для
створення стійкого аграрного сектору в Україні.
Для покращення системи оподаткування аграрного сектору України ми пропонуємо наступні зміни:
•

Уряд повинен перейти на систему оподаткування галузі, основану на оподаткуванні доходу. Ця рекомендація грунтується на тому, що великі сільськогосподарські підприємства в змозі вести бухгалтерський облік, щоб точно оцінити
свої доходи та витрати. Зрозуміло, що якщо аграрні підприємстві стикатимуться
з прикладами непрозорості при нарахуванні податків, витрати на ведення обліку значно підвищаться – їм доведеться вести два види обліку – один для податковців, а другий для відображення реалій, щоб покращити управління підприємством. Тому рівень оподаткування повинен бути помірним, а система прозорою і простою. Також важливо, щоб керівники підприємств мали змогу самостійно приймати рішення, а місцеві адміністрації припинили втручання в процеси виробництва, інвестування та збуту продукції.

•

Необхідно відмінити галузеві привілеї з ПДВ, щоб зменшити негативний вплив
на макроекономічну стабільність та викривлення в середині самого аграрного
сектору.

•

Політики повинні приділяти більше уваги розвитку села. Добробут працівників
аграрних підприємств залежить не лише від обсягу валової продукції та цін на
неї, але й від доступу до освіти, медичних послуг, інших сфер соціальної інфраструктури та робочих місць поза межами сільського господарства. Аграрні
підприємства повинні сплачувати більше податків в бюджет, але вони погодяться підвищити податкове навантаження лише тоді, коли самі відчують, що
держава справедливо витрачає їхні податки. Держава повинна почати реально
фінансувати соціальну сферу села, витрати на яку значною мірою продовжують покриваються, головним чином, великими аграрними підприємствами.

•

Уряд може продовжувати використовувати ФСП для малих фермерських та
присадибних господарств. Така система оподаткування могла б стимулювати
виробництво без створення значних фінансових витрат на ведення податкового обліку.

•

Насамкінець, питання податкового навантаження стосується не лише сільського господарства, а й інших галузей економіки країни. Необхідно провести загальну реформу податкової системи в країні, щоб знизити загальне податкове
навантаження на економіку та використовувати зібрані податки набагато краще
для забезпечення рівності громадян, мінімізуючи при цьому економічні втрати.
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4

Зв’язки між сільським господарством і макроекономічним розвитком в Україні

СЕРГІЙ ЗОРЯ

1

Вступ

Ведення сільського господарства потребує прийняття великої кількості рішень.
Що виробляти, які засоби виробництва використовувати, скільки залучати кредитів,
коли і як орати, сіяти, доглядати або збирати врожай, скільки залишати для власного
споживання, скільки продавати і скільки його зберігати для пізнішого продажу – це
питання, з якими більшість фермерів стикаються майже кожного дня. На противагу
плановій економіці, де рішення виробників базувалося на директивах невеликої групи
плановиків, у ринковій економіці більшість рішень базується на цінах. Ціни керують
процесом розподілу ресурсів та формують певний асортимент продукції на ринку,
збалансовуючи попит з пропозицією. Для ефективного розподілу ресурсів, потрібно
захистити систему ціноутворення від макроекономічного дисбалансу.
Отже, макроекомічна політика багато важить у створенні умов для передачі невикривлених цінових сигналів аграрному сектору. Найвпливовішою макроекономічною змінною для сільського господарства є реальний обмінний курс (РОК). Ця
змінна найчастіше фігурує у літературі про вплив макроекоміки на сільське господарство в усьому світі (SCHUH, 1974; SCHIFF та VALDES, 1999). Політики не можуть напряму
зафіксувати РОК на певному рівні, вони лише здатні визначати напрямки його розвитку через фіскальну, монетарну, торговельну та структурну політику. РОК слугує барометром загальноекономічного стану та відображає якість економічної політики.
Цей розділ описує зв’язки між сільським господарством та макроекомічними
змінними та проводить оцінку впливу макроекономічної політики на ціни сільськогосподарської продукції в Україні. Ми почнемо з короткого огляду літератури про РОК та
сільське господарство. В третьому підрозділі обгорено роль РОКу в невеликій відкритій економіці та його вплив, разом з торговельною політикою захисту промисловості,
на аграрні ціни. Підрозділ 4 представляє оцінку Врівноваженого реального обмінного
курсу (ВРОК) та індексу “незбалансованості РОКу” в Україні. В підрозділі 5 показано
вплив заходів політики, прямо і опосередковано пов’язаних із сільським господарством, на ціни аграрної продукції, а в підрозділі 6 зроблено висновки.

2

Огляд літератури

Вплив РОКу на сільське господарство є поширеною темою в економічній літературі. Це питання інтенсивно вивчене для розвинених країн та країн, що розвиваються, в той час як увага до країн із перехідною економікою залишається незначною.
Без сумніву, найвизначнішою роботою про обмінний курс, інші макроекономічні змінні
та сільське господарство є класична праця ЕДВАРДА ШУ під назвою “Обмінний курс та
сільське господарство США” (SCHUH, 1974). Основна ідея праці SCHUH полягає в тому,
що політика США щодо обмінного курсу в період після другої Світової війни призводила до штучного скорочення американського експорту аграрної продукції, цін на неї,
доходів фермерів та безпосередньо ціни землі сільськогосподарського призначення.
У підтвердження висновків SCHUH, SHANE (2001) стверджує, що історичні коливання обмінного курсу визначали приблизно 25 % зміни американського експорту
сільськогосподарської продукції. Іншими важливими факторами були темпи зростан-
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ня доходів в країнах, що розвиваються, зростання продуктивності аграрного сектору у
країнах, які конкурують із США, та погодні умови. Починаючи з 1995 р. ревальвація
американського долара стала головною перешкодою зростанню аграрного експорту
США: з 1992 по 1998 рр. глобальна частка американського аграрного експорту зменшилася на 2 %.
Обмінний курс завжди був важливим і для європейських фермерів. Занадто
складна агромонетарна система ЄС, яку було створено заради уникнення зниження
цін на аграрну продукцію в країнах-членах ЄС із сильною грошовою валютою (наприклад Німеччини), тривалий час залишалася на порядку денному Спільної аграрної
політики протягом останніх двох десятирічь27. Запровадження євро 1 січня 1999 р.
ліквідувало попередню систему спеціальних обмінних курсів для сільського господарства, але відчинило двері новим труднощам. Коливання обмінного курсу значно
впливають на фінансування проведення Спільної аграрної політики. Левова частина
цього фінансування направляється на експортні субсидії. Обсяг субсидій, в свою чергу, залежить від різниці між цінами світового (найчастіше деномінованих в дол. США)
та внутрішнього ринків (деномінованими в євро). У 2001 і 2002 рр. євро було слабким
відносно дол. США (означаючи меншу різницю між внутрішніми та світовими цінами),
що дозволило Європейській комісії зробити неабиякі бюджетні заощадження
(AGRITRADE, 2002). У 2003 р. ситуація кардинально змінилася – у зв’язку з підвищенням вартості євро зросли обсяги фінансування експорту аграрної продукції.
Для країн, що розвиваються, дискусії щодо впливу макроекономічної політики
на фермерів виникли через політику індустріалізації за рахунок сільського господарства. “В 1960-1970-х рр. сільське населення за своєю природою вважалося соціально
та економічно відсталим, таким, що керується традиціями, не звертає уваги на
ринкові сигнали та не може створити сильне сільське господарство з позитивними ефектами для всієї економіки” (SCHIFF та VALDES, 1999, с. 4). Тому політика індустріалізації була спрямована на досягнення економічного зростання з ігноруванням
ролі сільського господарства у цьому процесі. Щоб оцінити вплив промислової політики на сільське господарство в Аргентині протягом 1930–1964 рр., DIAZ-ALEJANDRO
(1970) використав відносні ціни та дійшов висновку, що ця політика значно перешкоджала аграрному розвиткові. LITTLE et al. (1970) порівняли додаткову вартість за внутрішніми і світовими цінами в семи країнах, що розвиваються, протягом 1950–1960-х
рр. та “дійшли висновку, що рівень захисту промиловості в цих країнах був дуже високим. У 1961 р. в Індії він сягав 313 % (найнижчим він був в Мексиці в 1960 р. в
27 %). У чотирьох із семи випадків рівень номінального захисту перевищував 100 %
–набагато вищий за той, який можна було б виправдати для захисту нових промислових секторів” (цит. в SCHIFF та VALDES, 1999, с. 14).
На початку 1980-х рр. впливу обмінного курсу на сільське господарство стали
приділяти увагу і в країнах, що розвиваються. KRUEGRER та інші (1988) і SCHIFF та
VALDES (1992) розробили метод “еластичностей” для визначення врівноваженого обмінного курсу та його впливу на ціни аграрної продукції. Ці дослідження оцінили комбінований вплив прямих (аграрних) та непрямих (загальноекономічних) інструментів
політики на сільське господарство у 18 країнах, що розвиваються. Автори дійшли висновку, що непряме оподаткування сільського господарства в цих країнах перевищувало рівень оподаткування інструментами аграрної політики. Загальний рівень оподаткування дорівнював приблизно 30 %, з яких 8 % припадало на прямі інструменти політики та 22 % – на непрямі через макроекономічну політику і часто переоцінений
РОК. Автори також довели, що високий рівень оподаткування сільського господарст-
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Огляд розвитку агромонетарної системи ЄС зроблено в роботі VON CRAMON-TAUBADEL (1994).
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ва призводив до зниження економічного зростання цього сектору та економіки в цілому.
Якщо порівняти літературу щодо розвинених країн та країн, що розвиваються,
кількість літературних джерел про залежність сільського господарства від менеджменту РОКу в країнах з перехідною економікою є невеликою. Беручи до уваги значні макроекономічні зміни в цих країнах протягом останнього десятиріччя, це особливо дивує. Виключенням є дослідження BOJNEC та інші (1997) і HARTELL та SWINNEN (2002).
Ці автори дослідили залежність рівня захисту аграного сектору (визначеного через
показник Розміру підтримки фермерів) від РОКу, відносних доходів, структури економіки, експортної позиції країни щодо аграрної продукції та розвитку ринкових інституцій в Естонії, Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словенії та Словацькій Республіці
протягом 1992–1996 рр. Автори дійшли висновку, що зміни РОКу були статистично
суттєвими та мали значний вплив на рівень аграрної протекції. Нижчний рівень РОКу
в цих країнах призводив до підвищення ефективного рівня підтримки сільського господарства.
Насамкінець, тема впливу нещодавної фінансової кризи 1997-1998 рр. на сільське господарство в країнах Східній Європі стала доволі популярною. Російська криза
призвела до значного відпливу капіталу з Росії, девальвації рубля із серпня по грудень 1998 р. на 75 %, високої інфляції (120 % з серпня 1998 р. по липень 1999 р.) та
падіння ВВП (5% в 1998 р.). Криза знизила внутрішній попит на продовольчі товари за
рахунок двох факторів: 1) значна девальвація рубля спричинила підвищення цін на
продукти харчування на внутрішньому ринку і 2) криза призвела до зниження купівельної спроможності населення. Однак у кінцевому рахунку криза допомогла сільському господарству Росії. Девальвація рубля підвищила цінову конкурентоспроможність
російської економіки. Хоч девальвація ще й ініціювала підвишення цін на засоби виробництва для сільського господарства, вони забирали лише певну частку в загальній
собівартості продукції. Із серпня 1998 до весни 1999 р. відносні ціни на аграрну продукцію в Росії підвищилися на 35 % (LIEFERT, 2000).

3

Теоретичні засади

У цій частині буде описано МОДЕЛЬ
ролі РОКу у відкритій економіці.
3.1

ЗАЛЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

(МЗЕ) для пояснення

Модель залежної економіки

МЗЕ була запропонована в наукових працях австралійських економістів MEADE,
SALTER та SWAN. Пізніше цю модель було допрацьовано, нею стали активно послуговуватися для аналізу торгівлі та обмінного курсу28. Основним припущенням МЗЕ є невелика країна з відкритою економікою, яка виробляє два типи товарів – зовнішні (експортні та імпортні) та внутрішні. Ця країна споживає товари, вироблені всередині країни, та імпортні товари (ІМП). Імпортні товари є замінниками товарів внутрішніх виробників, тому товари внутрішніх виробників конкурують з імпортом. Рівень експорту
(ЕКС) дорівнює надлишку пропозиції експортних товарів над споживанням цих товарів усередині країни. Для спрощення зроблено припущення, що всі три товари є кінцевими продуктами, щоб не ускладнювати модель проміжними товарами. У моделі
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Див. оригінальну модель упрацях MEADE (1951), SALTER (1959) та SWAN (1960).
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експортні та імпортні товари об’єднано в групу “зовнішні товари” (ЗТ=ЕКС+ІМП). “Внутрішні товари” (ВТ) передбачені тільки для продажу на внутрішньому ринку29.
Ціни на зовнішні товари (Ц*ЕКС та Ц*ІМП) встановлено світовими ринками, а припущення малої відкритої економіки говорить про те, що країна не має впливу на світові ціни30. Окрім того, на внутрішні ціни цих зовнішніх товарів, що продаються на світових ринках, впливають номінальний обмінний курс і різні інструменти торговельної
політики. Внутрішні ціни імпортних товарів визначаються наступним чином:
ЦІМП = Е х Ц*ІМП [1+tІМП],

(4.1)

де Е – номінальний обмінний курс, а tІМП – імпортне мито, яке матиме від’ємну
позначку в разі надання імпортної субсидії. Так само визначено й внутрішні ціни на
експортні товари:
ЦЕКС = E х Ц*ЕКС [1–tЕКС],

(4.2)

де tЕКС – експортний податок, який матиме додатну позичку у разі використання
експортної субсидії.
Ціни на внутрішні товари (ЦВТ) встановлюються лише рівнем внутрішнього попиту і пропозиції, а також виробничими витратами та інструментами фіскальної й монетарної політики. Насамкінець модель робить традиційне неокласичне припущення
щодо гнучкості цін та заробітної плати, а також щодо повної зайнятості. “Це припущення може бути пом’якшене тим, що, наприклад, будь-яка негнучкість цін на внутрішні товари призведе до перевиробництва внутрішніх товарів та, відповідно,
викличе безробіття” (CORDEN, 1997, с. 263). Також припущено, що капітал, хоча б у
короткостроковому періоді, є немобільним фактором виробництва. Лише робоча сила
може переходити із сектору в сектор.
Щоб вивести елементи рівноваги моделі, ціни на експортні та імпортні товари
об’єднано в ціну на зовнішні товари (ЗТ), яка визначається таким способом:
ЦЗТ = η ЦІМП + [1- η] ЦЕКС,

(4.3)

де η – частка імпортних товарів у зовнішніх товарах.
Така агрегація дає можливість виведення ключового параметру моделі, реального обмінного курсу (e), визначеного як відношення відносних цін на зовнішні і внутрішні товари (так само, як і визначення EDWARDS):
e = ЦЗТ / ЦВТ.

(4.4)

Умова загальної рівноваги моделі потребує одночасного досягнення зовнішньої
та внутрішньої рівноваги, тобто рівноваги на ринках зовнішніх і внутрішніх товарів.
Рівновага на ринку внутрішніх товарів досягається тоді, коли попит на внутрішні товари покривається їх пропозицією (у цьому стані в економіці досягнуто повної зайнятості). Попит на внутрішні товари (ПОВТ) є функцією РОКу та внутрішнього споживання (ВС), яке визначається як сума внутрішнього приватного споживаня, інвестицій
і державного споживання. Підвищення РОКу (або його девальвація) здешевлює внутрішні товари проти зовнішніх товарів (див. 4.4) і тим самим приводить до зростання
попиту на ці товари. Падіння (ревальвація) РОКу викликає зворотні ефекти та знижує
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Прикладами внутрішніх товарів є нерухомість, комунальні послуги, послуги фінансових та страхових
інституцій, транспорт і т.п. Ціни на такі товари формуються всередині країни і мають лише опосередкований зв’язок з цінами на такі ж товари в інших країнах світу. В той же час, ціна на зовнішні товари
формуються на світових ринках і в більшості випадків є даними для певної країни.
30
Зірочка (*) біля індексу означає світові ціни.
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попит на внутрішні товари як порівняти з зовнішніми товарами. Це трапляється тільки
тоді, коли негативний вплив зміни доходу на ціну домінує над позитивним ефектом
заміщення. Попит на внутрішні товари визначено так:
ПОВТ = ПОВТ (ЦЗТ / ЦВТ, ВС),

(4.5)

Пропозиція внутрішніх товарів (ПРВТ) є функцією тільки РОКу – підвищення
РОКу зумовлює зменшення виробництва внутрішніх товарів через відносне зменшення ціни ЦВТ. Виходячи з раніше зробленого припущення про гнучкість цін ринок завжди врівноважений у будь-який момент, тобто
ПРВТ = ПРВТ (ЦЗТ / ЦВТ).

(4.6)

Рівновага на ринку зовнішніх товарів так само визначається станом попиту та
пропозиції. Попит на зовнішні товари (ПОЗТ) залежить від змін РОКу та внутрішнього споживання. Девальвація РОКу робить зовнішні товари дорожчими для внутрішніх
покупців, знижуючи їх споживання. Падіння відносних цін приводить до зворотного
ефекту:
ПОЗТ = ПОЗТ (ЦЗТ / ЦВТ, ВС).

(4.7)

Пропозиція зовнішніх товарів (ПРЗТ) визначається винятково РОКом. РОК
впливає на відносну прибутковість виробництва зовнішніх товарів, а отже на рух виробничих факторів між двома секторами:
ПРЗТ = ПРЗТ (ЦЗТ / ЦВТ).

(4.8)

Умова рівноваги на ринку зовнішніх товарів не є такою рестриктивною, як на
ринку внутрішніх товарів. У короткостроковому періоді зовнішньому балансу (ЗБ) дозволено відхилятися від свого врівноваженого стану, тому що короткострокові відхилення можуть бути профінансовані зовнішнім капіталом, тимчасово вилученим з моделі для її спрощення. Однак у довгостроковому періоді торговельний незбалансований дефіцит у моделі не передбачений. Умову рівноваги на ринку зовнішніх товарів
можна описати таким способом:
ЗБ = ПРЗТ (ЦЗТ / ЦВТ) – ПОЗТ (ЦЗТ / ЦВТ, ВС).

(4.9)

Загальна рівновага в економіці визначається за допомогою взаємозв’язку між
загальною пропозицією та попитом. Загальне виробництво в економіці (ЗВ) дорівнює виробництву зовнішніх (ПРЗТ) і внутрішніх (ПРВТ) товарів:
ЗВ = ПРВТ (ЦЗТ / ЦВТ) + e ПРЗТ (ЦЗТ / ЦВТ).

(4.10)

Загальна пропозиція визначається рівнем виробництва обох товарів. Очікується, що девальвація РОКу (підвищення відносної ціни зовнішніх товарів) підвищує пропозицію зовнішніх товарів за рахунок ефектів доходу та заміщення. Також очікується,
що пропозиція внутрішніх товарів зменшиться через домінування ефекту заміщення
над ефектом доходу (CORDEN, 1997).
Загальне споживання (ЗС) в економіці визначається функцією попиту на внутрішні і зовнішні товари:
ЗС= ПОВТ (ЦЗТ / ЦВТ, ВС) + e ПОЗТ (ЦЗТ / ЦВТ, ВС).

(4.11)

Загальна рівновага в економіці досягається тоді, коли загальні доходи дорівнюють загальним видаткам. Загальну рівновагу здобуто за рахунок впливу РОКу та
зміщення споживання між двома типами товарів:
ЗВ – ЗС = (ПРВТ – ПОВТ) – e (ПРЗТ – ПОЗТ).

(4.12)
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Графічно загальну рівновагу в МЗЕ зображено на рис. 4.1. Криві ЗТ та ВТ, які
подають ринки відповідно зовнішніх і внутрішніх товарів, перетинаються в точці рівноваги. Повна рівновага досягається в точці Р, де одночасно досягнуто рівновагу зовнішнього та внутрішнього балансу, а отже де доходи в економіці дорівнюють видаткам. Для кращого розуміння рисунку зауважте, що РОК є відносною ціною на зовнішні
товари відносно цін на внутрішні. Крива ВТ нахилена донизу, тому що при зниженні
РОКу внутрішні товари стають відносно дорожчими, спричиняючи зміщення попиту до
зовнішніх товарів (рівн. 4.5) та підвишення виробництва внутршніх товарів (рівн. 4.6).
Так як попит на внутрішні товари падає, а їх виробництво зростає, для повернення до
рівноваги потрібно стимулювати внутрішнє споживання. Тому у будь-якому місці вище
(нижче) кривої ВТ матимемо занадто високий (низький) рівень споживання за данного
рівня РОКу, що призводить до надлишкового попиту на внутрішні товари. Крива ЗТ
навпаки направлена догори, тому що підвищення РОКу призводить до відносного подорожчення зовнішніх товарів. У цьому випадку потрібно підвищити внутрішнє споживання, щоб збалансувати менший попит (рівн. 4.7) з більшою пропозицією (рівн. 4.8)
експортних товарів. Тим самими, будь-яке місце над кривою ЗТ характеризується занадто низьким рівнем внутрішного споживання за даного рівня РОКу, що викликає
надлишкову пропозицію зовнішніх товарів і відповідно, профіцит торговельного балансу.
Рисунок 4.1:

Загальна рівновага в МЗЕ

e
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Власна презентація, що грунтується на SWAN (1963).

Відхилення від точки Р згруповані в чотирьох зонах, названих SWAN “Зонами
економічніх негараздів” (SWAN, 1963). Кожна зона має свою комбінацію незбалансованості на ринках зовнішніх і внутрішніх товарів. Так у зоні I економіка має профіцит
торговельного балансу та надлишковий попит на внутрішні товари, а в зоні IV – дефіцит торговельного балансу і надлишковий попит на внутрішні товари. Зона IV показує
положення, в якому знаходилася Україна до фінансової кризи 1998 року. На той момент країна мала великий торговельний дефіцит: фіксований номінальний обмінний
курс разом із високою інфляцією зруйнував конкурентоспроможність українського
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експорту на зовнішньому ринку та виробництво замінників імпорту на внутрішньому. В
той же час попит на внутрішні товари “підігрівався” високим дефіцитом бюджету та
припливом капіталу для фінансування цього дефіциту. Стан економіки був далеким
від рівноваги, і щоб повернутися до врівноваженого стану перед урядом стояло завдання зменшити витрати та одночасно з цим змістити витрати від імпорту на внутрішні товари та замінники імпорту. Фінансова криза допомогла вирішеню обох завдань:
1.

Через те, що приватні інвестори припинили фінансування дефіциту бюджету,
уряду нічого не залишалося як зменшити витрати, покращити фіскальну дисципліну та, тим самим, збалансувати бюджет. У 2000 р. країна отримала перший
профіцит бюджету з моменту проголошення незалежності.

2.

Через те, що уряд більше не мав змоги задовільняти попит на валюту за штучно заниженим обмінним курсом, обмінний курс почав коливатися і девальвував
з 2 грн./дол. США в середині 1998 р. до 5 грн./дол. США в кінці 1999 р. Номінальна девальвація покращила конкурентоспроможність українського експорту та
замінників імпорту. Внутрішній попит перемістився з імпорту на внутрішні товари та внутрішні замінники імпорту.

Всі ці зміни призвели до зниження рівня споживання в Україні, так як приватному і державному секторам прийшлося жити в рамках своїх фінансових можливостей.
Девальвація РОКу або, іншими словами підвищення цін на зовнішні відносно цін на
внутрішні товари, надала сигнал економіці України, що внутрішній попит повинен переміститися від зовнішніх до внутрішніх товарів, а виробництво – від внутрішніх до
зовнішніх товарів. Це викликало початковий рух економіки в ліво в гору на рис. 4.1.
Відповідне коригування торговельного дефіциту та підвищення продуктивності економіки викликали ревальвацію РОКу та зміщення кривої ВТ направо вгору. Ці зміни
наблизили Україну ближче до загальної макроекономічної рівноваги – ситуації, в якій
країна знаходиться останні чотири роки.
3.2

Обмінний курс та ціни на аграрну продукцію

Так як більшістю сільськогосподарських продуктів можна торгувати на зовнішніх ринках, з попередньої частини стає зрозумілим, що ціни на ці продукти знаходяться під впливом макроекономічної політики та змін економіки. Загалом ціни на аграрну
продукцію визначаються на світових ринках, тому вони є даними для невеликої відкритої економіки. Світові ринки посилають цінові сигнали внутрішнім сільськогосподарським виробникам для прийняття виробничих та інвестиційних рішень. Але передачі цінових сигналів від світового на внутрішній ринок часто перешкоджає аграрна
торговельна політика. Для оцінки цих перешкод економісти використовують Рівень
номінальної підтримки (РНП), який визначається наступним чином:

РНП =

Ц ва − Ц са Ц ва
=
−1,
Ц са
Ц са

(4.13)

де Цва – ціна, яку отримує фермер за свою продукцію на внутрішньому ринку;
Цса – ціна за цю аграрну продукцію на кордоні Цкр, конвертована в місцеву валюту за
номінальним обмінним курсом E0 та скоригована на вартість маркетингових і трансакційних витрат таким способом, що Цса = E0 Цкp. Негативне значення РНП говорить
про те, що ціни, які аграрні виробники отримують всередині країни, є нижчими за можливі ціни через проведення аграрної торговельної політики (наприклад, введення
експортного податку). Позитивне значення РНП навпаки означає, що внутрішні ціни
підтримуються.
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Однак KRUEGER, SCHIFF та VALDES довели, що така оцінка викривлення цін є неповною та запропонували покращити методологію, враховуючи при цьому 1) вплив
імпортної політики захисту промисловості через ціни неаграрної продукції (Цна) та, як
описано вище, 2) будь-які відхилення актуального РОКу (е0) від свого врівноваженого
рівня (е*), викликані макроекономічною політикою (KRUEGER та інші, 1998; SCHIFF та
VALDES, 1992 і 1999). Прибутковість аграрного виробництва залежить не лише від цін
на кінцеву продукцію, але й від цін на промислові засоби виробництва. Так як класичний РНП не враховує цей факт, а ціни на засоби виробництва можуть бути викривлені заходами державної політики (наприклад через введення імпортних мит на сільськогосподарські машини, які являють собою ефективний податок для аграрних виробників), KRUEGER, SCHIFF та VALDES запропонували зробити відповідні поправки.
Окрім того, класичний РНП також припускає, що економіка знаходиться у стані рівноваги, або, іншими словами, фактичний РОК співпадає з врівноваженим РОКом. Однак
якщо стан економіки неврівноважений, фактичний РОК не співпадатиме з ВРОКом,
що означатиме підтримку або оподаткування сільського господрства. Наприклад до
фінансової кризи переоцінка РОКу знижувала конкурентоспроможність аграрного сектору України – бюджетний дефіцит, фіксований номінальний обмінний курс та інші
проблеми макроекономічної політики призводили до прихованого оподаткування
сільськогосподарських виробників. Класичний РНП не враховує цих ефектів, які також
важливі для ціноутворення на аграрних ринках. Тому KRUEGER, SCHIFF та VALDES запропонували оцінювати рівень прямої, непрямої та загальної номінальної підтримки.
Рівень прямої номінальної підтримки (РНПп) оцінено наступним чином:

PНН П =

Ц ва Ц са
−
Ц на Ц на

(4.14)

*
Ц са
*
Ц на

де Ц*са – ціна світового ринку на кордоні в місцевій валюті, зкоригована на індекс незбалансованості РОКу (е*/е0), так що Ц*са = Цса е*/е0; Цна – індекс ціни на неаграрну продукцію з часткою товарів, що продаються на зовнішніх ринках, β за ціни
ЦнаЗТ, та з часткою внутрішніх товарів 1–β за ціною ЦнаВТ: Цна = β ЦнаЗT + [1–β]ЦнаВT;
Ц*на – індекс ціни на неаграрні товари, де частина зовнішніх товарів оцінена за врівноваженим обмінним курсом е* та рівнем торговельних інтервенцій (tna), що належать
βЦ наЗТ е*
*
до імпорту неаграрних товарів, тому що Ц на
=
+ (1 − β ) Ц наВT . РНПп вимірює
е0 [1 + t на ]
Ц − Ц са
вплив прямої політики на відносні ціни сільськогосподарської продукції [ ва
]
Ц на
за відсутності всіх інтервенцій [

*
Ц са

*
Ц на

].

Рівень непрямої номінальної підтримки (РНПн) визначається в такий спосіб:

РНПН =

*
Ц са Ц са
− *
Ц на Ц на
*
Ц са
*
Ц на

=

Ц са
Ц на
*
Ц са
*
Ц на

−1 =

Ц са
Ц на
е*Ц са

−1 =

*
Ц на
е0

Ц нае*

− 1,

(4.15)

*
е0 Ц на

РНПн вимірює лише ефекти викривлення цін на аграрну продукцію через проведення макроекономічної політики та політики захисту промисловості, враховуючи
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незбалансованість РОКу (е*/е0) та вплив торговельної політики на ціни неаграрної
продукції, що продається на зовнішніх ринках ЦнаЗТ. РНПн однаковий для всіх товарів,
що продаються на зовнішніх ринках, так як Цва не з’являється в рівн. (4.15).
Рівень загальної номінальної підтримки (РНПз) є сумою показників прямої і
непрямої номінальної підтримки, що вимірює вплив прямих і непрямих заходів політи*
Ц*
Ц − Ц са
] за відсутності всіх інтервенцій [ са * ] :
ки щодо аграрних цін [ ва
Ц на
Ц на

РНП З = РНП П + РНП Н =

Ц ва − Ц са
Ц на
*
Ц са

*
Ц на

4

−

*
Ц са Ц са
− *
Ц на Ц на
*
Ц са

=

*
Ц ва Ц са
−
Ц на Ц на

*
Ц на

*
Ц са

.

(4.16)

*
Ц на

Врівноважений реальний обмінний курс в Україні

Ключовою проблемою оцінки впливу макроекономічної політики на аграрні ціни
є оцінка врівноваженого реального обмінного курсу (е*) та відхилення наявного курсу
(е) від свого врівноваженого рівня. Це відхилення називають індексом “незбалансованості РОКу”. RAZIN та COLLINS (1997, с. 1) назвали незбалансованість РОКу “ситуацією, в якій актуальний РОК країни відрізняється від певного так-званого ідеального РОКу”. Обмінний курс називають недооціненим, коли він девальвований більше,
ніж ідеальний. Переоціненим називають обмінний курс, який ревальвовано більше,
ніж його врівноважений стан. Вважається, що такі відхилення обмінного курсу впливають на економічні процеси: переоцінка загальмовує економічне зростання, тоді як
недовгострокова недооцінка іноді створює сприятливі умови для економічного піднесення. Далі ми змоделюємо та оцінимо ВРОК та, відповідно, індекс незбалансованості РОКу в Україні.
4.1

Моделювання врівноваженого обмінного курсу

Існує відносно багато методів оцінки ВРОКу. В цій роботі використана методика, яку запропонував EDWARDS (EDWARDS, 1989; EDWARDS та SAVASTANO, 1999)31.
EDWARDS виділив змінні, що впливають на РОК в коротко- та довгостроковому періодах. Довгострокові змінні називаються фундаментальними і саме вони визначають
рівень ВРОКу. Як тільки відбуваються зміни цих показників, врівноважений обмінний
курс також змінюється. Окрім фундаментальних змінних на РОК в короткостроковому
періоді впливають монетарні показники, такі як рівень кредитування чи номінальна
девальвація. Функцію довгостокового ВРОКу можна описати наступним чином:

ln( ВРОК t ) = β 0 + β i ln(ФУНДАМЕНТ it ) + ut ,

(4.17)

де ФУНДАМЕНТit – вектор фундаментальних змінних. У короткостроковому періоді РОК може відхилятися від свого стійкого врівноваженого стану через тимчасове
коливання фундаментальних змінних та впливу монетарної і фіскальної політики. Короткострокову функцію РОКу визначено так:

∆ ln( РОК t ) = Θ[ln( ВРОК t ) − ln( РОК t −1 )] − λ[ Z t − Z LRt ] + θ [ln( Et ) − ln( Et −1 )] ,
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Див. працю ZORYA (2003) з детальним оглядом літератури з цього питання.

(4.18)
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де РОКt – реальний обмінний курс; Zt – вектор, що вимірює макроекономічну
політику; λ – швидкість коригування макроекономічних показників до свого стійкого
збалансованого стану; Et – номінальний обмінний курс; Θ – швидкість самокоригування РОКу до свого довгострокового стійкого значення (що менший Θ, то повільнішою є
швидкість самокорегування). Значення цього динамічного рівняння досить легко зрозуміти: РОК рухається від сьогоднішнього значення до майбутнього в бік свого врівноваженого стану (перший елемент з правого боку) з певними затримками, показаними швидкістю самокоригування Θ, яку можна назвати часом, необхідним для повного
коригування відносних цін в економіці. У цьому процесі тимчасові відхилення фундаментальних змінних від своїх оптимальних значень (другий елемент) та зміни номінального обмінного курсу (третій елемент) можуть дещо затримати корекцію РОКу.
Підставляючи рівн. (4.17) в (4.18) можна вивести таку скорочену форму РОКу:

ln( РОК t ) = γ 0 + γ i ln(ФУНДАМЕНТ it ) + (1 − Θ) ln( ПВПt −1 ) − λ ( Z t − Z t* ) + θНОМДЕВt + vt (4.19)
де параметри γ i – комбініція β i та θ ; НОМДЕВ – номінальна девальвація; ПВП
– показник виправлення помилки. Для оцінки рівн. (4.17) та (4.19), спочатку потрібно
вибрати відповідні змінні, що впливають на ВРОК та РОК в Україні. За даними
EDWARDS та SAVASTANO (1999), більшість емпіричних розрахунків ВРОКу в країнах з
перехідною економікою та країнах, що розвиваються, залучали такі змінні: умови торгівлі, різницю зростання продуктивності праці, відкритість країни до торгівлі, рівень
імпортних тарифів, рівень державного споживання та зовнішні капітальні потоки. Крім
того, в дослідження часто передбачають монетарні та фіскальні змінні, а також девальвацію номінального обмінного курсу з метою врахування короткострокових відхилень РОКу від свого довгострокового значення.
Для розрахунків було використано квартальні дані з 1996 по 2001 рр. з різних
статистичних джерел в Україні (НБУ, 2002; UEPLAC, 2002). Базуючись на наявності
даних та їхній якості, було вибрано такі змінні для оцінки ВРОКу в Україні:

•

Реальний обмінний курс (РОК) визначено як індекс оптових цін виробників у
США, помножений на номінальний обмінний курс (грн/дол.) та поділений на індекс споживчих цін в Україні. Підвищення РОКу означає його девальвацію, а
зниження – ревальвацію.

•

Відкритість економіки до міжнародної торгівлі (ВІДКР) визначено як відношення суми загального експорту та імпорту до номінального ВВП країни. Торгівельні бар’єри різних видів впливають на ВРОК. Так підвищення імпортних тарифів призведе до зростання відносних цін на імпортні товари , зменшуючи попит на імпорт та знижуючи рівень обмінного курсу. Згідно з теорією, підвищення
рівня відкритості зумовлює девальвацію ВРОКу (EDWARDS, 1994).

•

Державне споживання (ДСПОЖ) визначено як частка витрат бюджету в номінальному ВВП країни. Загалом зростання рівня державного споживання викликає ревальвацію ВРОКу. Це спрацьовує через підвищення попиту на внутрішні і
зовнішні товари з відповідним зростанням цін на внутрішні товари (ціни на зовнішні товари формуються на зовнішніх ринках і для малої країни є даними). Але
безпосередній вплив на довгостроковий ВРОК залежить від секторального розподілу державних витрат між різними секторами (EDWARDS, 1994).

•

Капітальні потоки (КАППОТ) визначено як відношення надходження нетто
капіталів до номінального ВВП в попередньому періоді. Зростання обсягів надходження капіталів спричинює ревальвацію ВРОКу, бо вони підвищують ціни на
внутрішні товари, зокрема ціни на нерухомість. Однак якщо надходження капі-
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талу спричинені підвищенням внутрішнього попиту через зростання ВВП (а не
фінансування бюджетного дефіциту), вони можуть не призводити до інфляційного тиску.

•

Експансійну монетарну політику (МОНПОЛ) визначено як різницю між темпами зростання внутрішнього кредиту і реального ВВП у попередньому періоді.
Монетарну політику залучено до в аналізу РОКу, щоб оцінити її вплив в короткостроковому періоді, тому що в довгостроковому вона є нейтральною. Експансійна монетарна політика у разі незначного зростання ВВП підвищує попит на
внутрішні товари, викликаючи ревальвацію РОКу через інфляційні процеси.

•

Рівень фіскального дефіциту (ФІСК) визначено як відношення фіскального
дефіциту до монетарної бази в попередньому періоді. За плаваючого обмінного
курсу підвищення рівня бюджетного дефіциту викликає зростання попиту на
внутрішні товари, а тому й ревальвацію РОКу. За фіксованого обмінного курсу
експансійна бюджетна політика спочатку спричиняє зростання внутрішнього
попиту з відповідним тиском угору на процентні ставки, зовсім не впливаючи на
РОК. Проте в довгостроковому періоді підвищення попиту на внутрішні товари
зумовить інфляцію, а отже, і ревальвацію РОКу (MONGARDINI, 1998).

•

Номінальна девальвація (НОМДЕВ) є девальвацією номінального обмінного
курсу (грн./дол.). Номінальна девальвація є вагомим інструментом коригування
РОКу, але її сила лише в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді
РОК може знову опинитися на незбалансованому рівні, якщо джерела початкового дисбалансу не було ліквідовано (EDWARDS, 1994).

4.2

Економетричні розрахунки

Для того щоб оцінити рівн. (4.19), використаємо двоступеневу модель викривлення помилки (two-step error-correction model) ENGEL та GRANGER (1987). За даними
цих учених, коінтеграція означає, що специфікація виправлення помилки є адекватним процесом проведення оцінки даних. Оскільки РОК визначено так, що на нього
впливають і довгострокові, і короткострокові змінні, специфікація виправлення помилки дозволяє оцінити короткострокові відхилення РОКу від свого довгострокового значення. Рівняння визначення довгострокового РОКу має таку форму:
ln( ВРОК t ) = γ 0 + γ 1 ln( ВІДК t ) + γ 2 ln( ДЕРЖ t ) + γ 3 КАП t −1 + u t ,

(4.20)

Результати оцінки показано в табл. 4.1. Усі ефекти мають очікувану позначку та
є статистично значимими на конвенційному рівні. Показник відкритості має додатну
позначку: тобто підвищення рівня відкритості призводить до девальвації ВРОКу. Результати також свідчать про те, що збільшення надходження іноземного капіталу в
Україну викликає ревальвацію ВРОКу. Показник державного споживання до рівня
ВВП має негативно значиму еластичність, говорячи про те, що підвищення рівня державного споживання викликає ревальвацію ВРОКу, бо більша частина державних витрат в Україні припадає на внутрішні товари.
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Таблиця 4.1:

Результати аналізу коінтеграції, 1996–2001 рр.
Коефіцієнт

Значення t

Ймовірність

9,43
6,85
–2,65
–1,93

0,000
0,000
0,015
0,068

Константа
6,170
Ln (ВІДК)
1,062
Ln (ДСПОЖ)
–0,462
КАППОТ (-1)
–0,007
R2 = 0,93
Статистика Дарбіна–Уотсона = 1,52
F-тест = 89,11
ADF(0) = –4,126 (***)
ADF (критичне значення за 1 % значущості) = –2,949
Примітка:
Залежна змінна – ln (ВРОК).
Джерело:
Власні оцінки.

На другому етапі відхилення від довгострокової тенденції, оцінені в рівн. (4.20),
залучено у модель виправлення помилки:
∆ ln( RER t ) = γ 1∆ ln( OPEN t ) + γ 2 ∆ ln( GOV t ) + γ 3 ∆ (CAPFY t −1 ) +

+ λ1∆EXCMON t + λ2 ∆FISCt + θNOMDEVt + (1 − Θ) ln( ПВПt −1 ) + ut

(4.21)

Результати економетричних оцінок короткострокової моделі РОКу подано в
табл. 4.2. Незважаючи на невеликий розмір вибірки, вибрані змінні є статистично значущими та пояснюють РОК на 71 %. Це говорить про те, що реальні змінні як група
насправді багато важать у визначенні поведінки РОКу в Україні. Коефіцієнт швидкості
самокоригування фактичного РОКу до свого врівноваженого значення є статистично
значимим, але малим: Θ дорівнює 0,15 (1– Θ = 0,85). З економічного погляду таке
значення Θ говорить про те, що за незмінності інших умов у разі тимчасового шоку
фактичний РОК в Україні дуже повільно повертається до свого врівноваженого стану.
За один рік коригується лише 48 % викривлення. Повна корекція (99,9 %) відбувається тільки через 8 років32.
Таблиця 4.2:

Регресія виправлення помилки, 1996–2001рр.

Ln (ПВПt-1)

∆ Ln (ВІДК)
∆ Ln (ДСПОЖ)
∆ КАППОТt-1
∆ МОНПОЛ
∆ ФІСК
НОМДЕВ
R2 = 0,71
F-тест = 5,13
Статистика Дарбона-Уотсона = 1,26
Примітка:
Джерело:

Коефіцієнт

Значення t

Ймовірність

–0,853
0,834

–3,07
3,86

0,005
0,004

–0,785

–2,74

0,012

–0,007

–3,05

0,005

0,148

0,86

0,198

–0,739

–2,42

0,010

0,261

1,59

0,035

Залежна змінна – ∆ Ln (РОК).
Власні розрахунки.

Показник монетарної політики має неочікувану позначку, але є статистично незначущим. Тому використані дані не говорять про існування зв’язку між монетарною
32

Така автоматична корекція в Україні є схожою з результатами, отриманими EDWARDS (1989) для групи країн, що розвиваються (0,19), MONGARDINI (1998) для Египту (0,21) та ELBADAWI (1994) для Чилі,
Гани та Індії (близько 0,3).
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політикою та РОКом в Україні. Проблема може виникнути через недосконале визначення монетарної політики (припущення постійної швидкості обертання грошей) або ж
через погану якість даних. Показник фіскальної політики є статистично значимим і
має від’ємну позначку. Це означає, що за зростання фіскального дефіциту РОК ревальвує. Якщо бюджетний дефіцит за стабільної монетарної бази зростає на 10 %, за
рік реальна ревальвація сягатиме 7,4 % за незмінності інших факторів, що визначають динаміку РОКу. Оцінка коефіцієнтів макроекономічної політики підтверджує думку, що незбалансована політика створюватиме умови, за яких РОК ревальвує до нестійкого рівня (EDWARDS, 1994).
Коефіцієнт номінальної девальвації статистично додатний, але невелике значення цього коефіцієнта означає, що за незмінності інших показників протягом першого року номінальна девальвація лише частково переходить в реальну. Хоч номінальна девальвація може служити вагомим інструментом для збалансування РОКу, для
збереження його врівноваженого стану треба все ж таки ліквідувати джерело початкового дисбалансу. Якщо цього не зробити, після початкової девальвації РОК ревальвуватиме знову.
Реальні змінні також впливають на короткостроковий РОК. Відкритість економіки та державне споживання є статистично значущими з очікуваними знаками. Ліберальна торговельна політика сприяє девальвації РОКу – це стосується як експорту, так і
імпорту. Коефіцієнт відкритості великий (0,83), що говорить про істотну роль відкритості економіки у визначенні динаміки розвитку РОКу в Україні. Вплив державного споживання є також відносно великим (–0,79), означаючи ревальвацію РОКу за підвищення рівня державного споживання. Нарешті, зростання капітальних надходжень
сприяє ревальвації РОКу, хоч їх дія на РОК (еластичність дорівнює –0,007) набагато
менша, ніж дія відкритості (або зовнішньоторговельного обороту).
Рис. 4.2. унаочнює фактичний та врівноважений РОК в Україні, а також різницю
між цими обмінними курсами (незбалансованість РОКу). Врівноважений РОК та індекс незбалансованості було розраховано на основі економетричних результатів, деталі яких описані в праці ZORYA (2003). Ще раз нагадаємо щодо обережності використання цих результатів: квартальні дані можуть дещо перекручувати реальну оцінку, і
незбалансованість РОКу, яка протягом певного періоду часу може бути дещо меншою
або більшою, ніж показано на рис. 4.2. Однак наявність незбалансованості РОКу протягом 1996–1998 та 1999–2000 рр. є очевидною.
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Рисунок 4.2:

Фактичний і врівноважений РОК та індекс його незбалансованості в Україні, 1996–2001 рр.
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У період з другого кварталу 1996 р. по четвертий квартал 1998 р. РОК був переоцінений, з піком переоцінки в четвертому кварталі 1997 р. (21,9 %). В середньому
у 1996 р. рівень переоцінки становив 4,6 %, у 1997 р. – 16,2 % і в 1998 р. – 5 %. У цей
період держава перерозподіляла значну частку ВВП, капітальні потоки надходили
для покриття бюджетного дефіциту, структурні зміни відбувалися повільно, а торговельна політика не була ліберальною. Фінансова криза восени 1998 р. чітко показала, як карається непрофесіональне управління макроекономікою у відкритій економіці. Виходячи з теорії МЗЕ, поданої в частині 3.1, єдиним вибором уряду у цій ситуації була девальвація обмінного курсу та покращення бюджетного управління.
Номінальна девальвація почалась у 1999 р., але різкої девальвації уряд намагався уникнути. У 1999 р. вона становила лише 4,8 %. У 2000 р. Україна відмовилася
від фіксації номінального обмінного курсу, тому фактичний РОК перевищив свій урівноважений стан на 12,5 % (до другого кварталу 2000 р.). У цей період відкритість економіки була на своєму рекордному рівні, державні фінанси було збалансовано, а короткострокові іноземні капітали покидали країну. У 2001 р. РОК знову почав ревальвувати, навіть дещо переоцінившись на 3 % наприкінці року. Так як 2001 рік був першим роком значного зростання реального ВВП в Україні (на 9 %), можна було очікувати певну ревальвацію РОКу як реакцію на підвищення продуктивності. Тому визначена нами переоцінка РОКу на 3 % може й не являти собою незбалансованість обмінного курсу33.

33

Нам не вдалося провести оцінку впливу продуктивності праці (так званий ефект БАЛЯССИСАМУЕЛЬСОНА) на обмінний курс в нашому економетричному аналізі, можливо тому, що продуктивність праці почала зростати лише в самому кінці періоду нашого дослідження. DE BROEСK та SLOK
(2001) провели дослідження впливу покращення продуктивності праці на РОК і якщо ці оцінки справедливі для України, то в 2001 р. очікувана ревальвація повинна була становити 3,6 %, що дорівнює
розміру розрахованої нами переоцінки. Отже, можна вважати, що в 2001 р. актуальний РОК просто
повернувся до свого врівноваженого значення.
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5

Вплив макроекономічної політики на ціни аграрної продукції в
Україні

Оцінка впливу незбалансованості РОКу та політики захисту промисловості на
сільськогосподарсткі ціни в України здійснена за допомогою методу, запропонованого
KRUEGER, SCHIFF та VALDES і описаного в частині 3.2. На основі даних WORLD BANK та
ОЕСD (2004), розраховано різні індекси рівня номінальної протекції для дев’яти сільськогосподарських продуктів. Індекс незбалансованості РОКу взято з рис. 4.2, а рівень протекції промислового сектору прирівнено до середнього імпортного мита для
промислових товарів (без енергетичних ресурсів), підвищеного на 20 %, щоб урахувати різні нетарифні бар’єри, які є досить високими в Україні (ЗОРЯ, 2003, табл. 14).
Зроблено припущеня, що всі аграрні товари є зовнішними (тобто їх можна продати і
купити на світому ринку); частка зовнішніх несільськогосподарських товарів дорівнює
40 % обсягу всіх товарів, тоді як частка внутрішніх товарів (будівництво, транспорт,
комунікації та інші сектори) становить 60 % (IMF, 2001). Результати показано в
табл. 4.3.
Табл. 4.3 показує, що макроекономічна політика та політика, яка визначає ціни
на несільськогосподарські товари, вкрай важлива для аграрного сектору. Так середній класичний РНП протягом 1996–2001 рр. складав 18,4 %. Однак загальний РНП,
який враховує не лише заходи аграрної політики, але й загальноекономічної заходи,
протягом цього ж періоду дорівнював лише 7,7 %. Це говорить про те, що класична
оцінка підтримки цін переоцінює реальний рівень протекції. Політики, вважаючи, що
вони підтримують аграрні ціни такими заходами як імпортні мита або виробничі субсидії, часто забувають, що ця підтримка насправді є значно нижчою і навіть може повністю нейтралізуватися заходами загальноекономічної політики. Значне зниження
підтримки сільського господарства набуло свого піку в 1997-1998 рр., коли незбалансованість РОКу була найвищою. У деякі роки непряме оподаткування навіть перевищувало пряму підтримку деяких аграрних продуктів, як наприклад у випадку з пшеницею, насінням соняшника та яловичиною в 2001 р. Цей результат підтверджено для
експортнтх товарів внизу табл. 4.3. У деякі роки (1997, 1998 і 2001 рр.) вплив незбалансованості РОКу та промислової протекції на аграрні ціни навіть перевищував
вплив прямої аграрної політики, доводячи те, що сама собою аграрна політика часто не має значного впливу на найвагоміші стимули розвитку сільського господарства.
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Таблиця 4.3:

Прямий і непрямий рівні номінальної підтримки деяких продуктів сільського господарства в Україні, %, 1996–2001 рр.
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Пшениця
Класичний РНП
–42,3 121,7 24,4 –18,5 21,9
3,2
Прямий РНП (РНПп)
–43,7 83,3 17,9 –14,9 33,8 –0,1
Непрямий РНП (РНПн)*
–4,8 –10,8 –7,3 –1,4
0,5
–6,4
Загальний РНП (РНПз)
–48,5 72,5 10,6 –16,4 34,2 –6,5
Кукурудза
РНП
–5,7 –18,5 –12,5 5,9 –13,5 –2,6
РНПп
–5,5 –15,2 –12,4 7,0 –17,0 –2,7
РНПз
–10,2 –26,0 –19,7 5,6 –16,5 –9,1
Ячмінь
РНП
–5,4 –0,1 17,8 –21,5 –10,7 –16,1
РНПп
–5,2 –0,1 17,7 –25,6 –13,5 –16,7
РНПз
–9,9 –10,9 10,4 –27,0 –13,1 –23,1
Насіння соняшнику
РНП
–17,2 –16,8 –26,9 –32,2 –25,1 5,5
РНПп
–16,5 –13,7 –26,7 –38,2 –31,6 5,7
РНПз
–21,3 –24,5 –34,0 –39,7 –31,2 –0,7
Цукровий буряк (еквівалент цукру)
РНП
191,1 38,2 14,3
7,5
26,5 36,5
РНПп
183,7 31,2 14,3
8,9
33,4 37,8
РНПз
178,9 20,4
7,0
7,5
33,8 31,4
Молоко (еквівалент молочних продуктів)
РНП
–34,0 –1,9 –0,3 –27,7 –29,2 –26,3
РНПп
–29,3 –1,5 –0,3 –33,0 –36,8 –27,3
РНПз
–34,0 –12,3 –7,6 –34,4 –36,4 –33,6
Яловичина
РНП
–10,4 16,3 –21,8 –13,5 6,9
5,3
РНПп
–10,0 13,3 –21,7 –16,1 8,7
5,5
РНПз
–14,8 2,5 –29,0 –17,5 9,2
–0,9
Свинина
РНП
8,5
–3,9 41,4 16,9
3,9
40,6
РНПп
8,1
–3,2 41,2 20,1
4,9
42,0
РНПз
3,4 –14,0 34,0 18,7
5,3
35,7
М’ясо птиці
РНП
3,2
49,9 75,0
2,6
54,2 45,2
РНПп
3,1
40,8 74,6
3,0
68,3 46,8
РНПз
–1,7 30,0 67,3
1,6
68,7 40,5
Всі експортні продукти**
(зважені часткою у виробництві)
РНП
–12,4 29,9
2,6
–9,5
2,9
5,6
РНПп
–12,5 20,8
1,5 –10,1 4,8
4,9
РНПз
–17,3 10,0 –5,8 –11,5 5,2
–1,4
Примітка:
* Цей індекс однаковий для всіх продуктів, тому він показаний лише один раз.
** Цукор та м’ясо птиці не враховані, тому що за цими товарам Україна неттоімпортер.
Джерело:
Власні розрахунки на основі даних WORLD BANK та ОЕСD (2004).
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6

Висновки

Макроекономічна політика відігравала і продовжуватиме відігравати вагому
роль у розвитку сільського господарства України. Наші підрахунки показують, що з
1996 по 2001 рр. вплив загальноекономічних заходів політики на аграрні ціни був, що
найменше, таким же, як і заходів аграрної політики. Це говорить про те, що розвиток
сільського господарства та проведення аграрної політики потрібно розглядати невідокремлено, а в контексті загальноекономічного розвитку. У цьому відношенні особливу
увагу потрібно приділяти розвиткові РОКу та його збалансованості. РОК поглинає усі
внутрішні та зовнішні шоки, що впливають на економічний розвиток, і тому вважається барометром якості економічної політики.
З огляду на значний внесок сільського господарства України у ВВП, платіжний
баланс, зайнятість, експорт товарів та витрати споживачів, розвиток цього сектору та
аграрна політика не може не позначатися на неаграрних секторах та згаданих вище
макроекономічних змінних. Якщо політики використовують викривлюючі інструменти
для підтримки аграрного сектору, від цього можуть постраждати макроекономічна
стабільність та знизитися загальне економічне зростання, що, в свою чергу, може частково нейтралізувати бажаний вплив протекції сільського господарства. Тому на
сільське господарство впливає не лише аграрна політика: воно знаходиться під впливом і впливає саме на економічну політику загалом. Якщо політики в Україні насправді мають на меті проводити ефективну аграрну політику та досягти розвитку усієї економіки, вони повинні враховувати брати до уваги описані у цьому розділі економічні
зв’язки.
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5

Зростання продуктивності в сільському господарстві: шлях до зменшення рівня бідності в
українському селі?

ВІКТОРІЯ ГАЛУШКО ТА ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ

1

Вступ

Зв’язок між зростанням виробництва в сільському господарстві і бідністю на селі довгий час цікавив економістів і цей інтерес призвів до появи численних публікацій
з цього приводу. Однак лише небагато спроб було зроблено для того, щоб кількісно
оцінити зв’язок між сільськогосподарським зростанням і сільською бідністю в країнах з
перехідною економікою. В цьому розділі ми аналізуємо взаємозв’язок між покращенням продуктивності в сільському господарстві України і бідністю на селі протягом
1999–2002 рр. – періоду зростання в сільському господарстві України. Висвітлення
цього зв’язку може допомогти уряду у розробці ефективної стратегії боротьби з бідністю.
Структура розділу є наступною. В другому підрозділі обговорюється зв’язок між
зростанням у сільському господарстві та сільською бідністю, Цей підрозділ також містить опис основних тенденцій в Україні. В підрозділі 3 надано емпіричну модель для
аналізу взаємозв’язку між змінами загальної продуктивності факторів виробництва і
рівнем бідності на селі та результати емпіричного аналізу. В четвертому підрозділі ми
підсумовуємо результати і обговорюємо можливі заходи для зменшення рівня бідності на селі.

2

Сільськогосподарське зростання і рівень сільської бідності в
Україні: теорія і опис

В 1950-х і 60-х рр. вважалося, що існує обернений зв’язок між економічним зростанням і рівнем бідності. Крім того, вважалося і було підтверджено даними, що в країнах із значною часткою сільського господарства у ВВП, основну роль у боротьбі з
бідністю відігравало зростання саме в сільському господарстві, в той час як “швидкий
розвиток міських територій, що не супроводжується розвитком сільської місцевості, посилює розбіжності між містом і селом і не має позитивного впливу на бідних”
(RAVALLION та DATT, 1999). Основним аргументом того, що сільськогосподарське зростання призводить до зменшення рівня бідності, було те, що воно має позитивний
вплив на бідних через покращення можливостей працевлаштування як в сільськогосподарському секторі, так і за межами сільського господарства, насамперед, переробній промисловості і секторі послуг для сільського господарства.
Однак, емпіричний досвід, накопичений до початку 1970-х рр., показав, що не
існує чіткого взаємозв’зку між зростанням загальної продуктивності сільського господарства і рівнем сільської бідності. Вплив зростання продуктивності на бідні верстви
населення залежить як від початкових умов, так і від структури стимулів і рівня інституційного розвитку. Зростання продуктивності в сільському господарстві може мати
позитивний вплив на бідних за рахунок зменшення цін на продукти харчування і, як
результат, покращеного доступу до продуктів харчування найбіднішими верствами
населення. Зростання продуктивності також безпосередньо впливає на ринки ресурсів, і, в першу чергу, на ринок робочої сили: теоретично підвищення граничної продук-
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тивності робочої сили призводить до підвищення заробітної плати і підвищення попиту на робочу силу, що, в свою чергу сприяє зниженню рівня безробіття на селі.
Однак, існують також причини вважати, що зростання загальної продуктивності
в сільському господарстві може мати негативний вплив на бідних, особливо в короткостроковій перспективі. Враховуючи особливості перехідних економік такі як, наприклад, надмірне використання робочої сили в сільському господарстві і приховане безробіття на селі, перехід від державної до приватної форми власності, що супроводжується загальним зростанням продуктивності, може призвести до звільнення надлишкової робочої сили, а не до створення додаткових робочих місць, як передбачає теорія, що призводить, таким чином, до втрати бідними (особливо некваліфікованими
робітниками, звільнення яких є найімовірнішим) основного джерела доходів. Незважаючи на те, як вважається, що зростання продуктивності аграрного виробництва
стимулює розвиток різноманітних промислів на селі, таких як переробка сільськогосподарської продукції і торгівля, через низький рівень інституційного розвитку в перехідних економіках, на становлення пов’язаних із сільським господарством промислів
можуть піти роки. Крім того, більшість сільських домогосподарств в Україні характеризуються недостатнім рівнем наявного фізичного і людського капіталу, який є необхідною умовою для адаптації до нового ринкового середовища.
На рис. 5.1 і 5.2 надано опис деяких процесів, що відбуваються в Україні. Стрімке падіння сільськогосподарського виробництва, що спостерігалося протягом 1990–
1999 рр., негативно вплинуло на наявність і доступ до продуктів харчування та примусило значну частину домогосподарств займатися власним виробництвом. Протягом усього періоду переходу України до ринкової економіки, площа сільськогосподарських угідь у володінні домогосподарств і виробництво ними сільськогосподарської
продукції постійно збільшувались (рис. 5.1). В той час як власне виробництво є “захисною реакцією” домогосподарств, доходи від фермерської діяльності і власного виробництва дуже часто недостатні для того, щоб забезпечити проживання вище межі
бідності.
У 2000 р. сільське господарство відновило розвиток, що був пов’язаний, насамперед, із проведенням важливих реформ в 1999 і 2000 рр., а також із позитивним
впливом девальвації, спричиненої фінансовою кризою наприкінці 1998 і початку
1999 рр1. Це зростання призвело до підвищення реальної заробітної плати в сільському господарстві на 52 % протягом 2000–2002 рр. (рис. 5.2). В той же час, як свідчать дані, зайнятість в сільському господарстві поступово зменшувалась: річне скорочення робочої сили складало 6 і 5 % в 1999 і 2000 та 14 і 17 % в 2001 і 2002 рр. відповідно. Ці спостереження говорять про те, що зростання продуктивності в сільському
господарстві супроводжувалося звільненням робітників і підвищенням заробітної плати працюючим. Крім того, загальний рівень зайнятості в сільській місцевості дещо
підвищився з 93,2 % в 2000 р. до 93,4 % в 2002 р., що свідчить про те, що сільськогосподарське зростання можливо призвело до створення робочих місць в несільськогосподарському секторі.
Однак, кінцевий вплив на бідність не відомий. Через відсутність даних ми не
можемо прослідкувати розвиток бідності на ранніх стадіях переходу економіки України, коли спостерігалося падіння сільськогосподарського виробництва. Однак, нам відомо, що протягом 2000–2002 рр. рівень сільської бідності знизився з 50,8 до 39 %.
Цей результат свідчить про те, що зростання загальної продуктивності в сільському
господарстві призвело до зниження рівня бідності в українському селі. Однак, існують

1

Див. Розділ 4 “Зв’язки між сільським господарством і макроекономічним розвитком в Україні”.
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суттєві регіональні відмінності щодо рівня бідності і агреговані національні дані не
дають повної уяви про процеси, що відбуваються.
Рисунок 5.1:

Сільськогосподарське виробництво і площа сільськогосподарських угідь у володінні домогосподарств в Україні (1990–
2002 рр.)
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Рисунок 5.2:
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Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що невідомо як сільськогосподарське зростання вплинуло на бідність в Україні. В довгостроковій перспективі зрос-
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тання обов’язково призведе до зменшення рівня бідності, якщо всі фактори виробництва є мобільні і ринки ресурсів ефективно працюють, а працівники можуть перекваліфікуватися, щоб відповідати вимогам новостворених робочих місць. Але зростання
в сільському господарстві спостерігалося лише протягом короткого періоду, а сама
галузь і економіка України в цілому характеризуються нестабільністю. Отже, в наступній частині ми проводимо економетричний аналіз наявних даних, щоб зробити висновки про взаємозв’язок сільськогосподарського зростання і рівня бідності на селі.

3

Зростання продуктивності в сільському господарстві і бідність
в українському селі: економетричний аналіз

3.1

Модель для економетричного аналізу

В цій частині ми наводимо рівняння, які пов’язують зростання Загальної продуктивності факторів виробництва (ЗПФ) в Україні, рівень бідності, нерівність за доходами і деякі інші змінні. Ми вважаємо, що визначальними показниками бідності є:

•

Нерівність за доходами, вимірюється коефіцієнтом Джині (Джині);

•

Зайнятість кваліфікованої робочої сили вимірюється як частка працівників із
вищою освітою (% економічно актичного населення) (Кваліф);

•

Зайнятість некваліфікованої робочої сили, вимірюється як частка працівників із
початковою, базовою і середньою освітою (% економічно актичного населення)
(Некваліф);

•

Умови торгівлі, які визначаються відношенням цін на зернові до індексу цін на
непродовольчі товари (УТ);

•

Реальна заробітна плата в сільському господарстві (Рзарпл);

•

Державні витрати на сільське господарство (Витрати); та

•

Відносне зростання сільськогосподарського сектору. Вимірюється відношенням
валової доданої вартості (ВДВ) в сільскому господарстві до ВДВ в несільськогосподарськоих секторах (Зростання).

Взаємозв’язок між нерівністю за доходами і рівнем бідності може бути досить
складним. Однак, логічно очікувати, що чим більша нерівність, тим вищий рівень бідності. В той час як підвищення рівня зайнятості кваліфікованої (високооплачуваної)
робочої сили зменшує рівень бідності, підвищення зайнятості серед некваліфікованої
робочої сили може призвести до збільшення кількості “працюючих бідних”, залежно
від рівня заробітної плати і політики. Тобто законодавства щодо мінімальної заробітної плати. Очікується, що покращення умов торгівлі (тобто відносне підвищення цін
на зернові) знижують рівень бідності, а зростання реальної заробітної плати в сільському господарстві підвищують рівень бідності на селі. Державні витрати на сільське
господарство передбачають інтервенційні заходи, заходи з підтримки сільськогосподарських підприємств і витрати на розвиток соціальної сфери в сільській місцевості.
Очікується, що всі ці заходи сприяють зниженню рівня бідності. Змінна Зростання,
залучена до моделі, щоб виміряти вплив відносно швидкого зростання сільського господарства (порівняно із іншими секторами). Як було зазначено на початку другого
розділу, деякі автори стверджують, що прискорене зростання сільськогосподарського
сектору, порівняно із іншими галузями економіки призводить до зменшення бідності
на селі. Отже, специфікація моделі є наступною:

log(Бідність) t = α 0 + α1 log( Джині) t + α 2 log(Кваліф) t + α 3 log(Некваліф) t + α 4 log(УТ ) t +

(5.1)
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+ α 5 log( Рзарпл) t + α 6 log( Витрати ) t + α 7 log(Зростання ) t + ε t
Наступний крок – це визначення впливу загальної продуктивності факторів
(ЗПФ) в сільському господарстві на бідність через її вплив на змінні, що знаходяться у
правій частині рівняння (5.1).
3.2

ЗПФ і нерівність за доходами

Рівняння (5.2) визначає взаємозв’язок між ЗПФ і нерівністю за доходами наступним чином:

log(Джині)t = δ 0 + δ1 log(ЗПФ)t + δ 2 log(ВДВ)t −1 + δ 4 log(Еконактивне)t + δ 5 log(РМзарпл)

(5.2)

+ δ 6 log( Витрати ) t + ξ t .
Взаємозв’язок між зростанням продуктивності в сільському господарстві і нерівністю є досить суперечливим. DE JANVRY та SADOULET (1995) показують, що “нерівність дійсно може посилюватись внаслідок зростання, і лише дуже високі темпи
зростання можуть сприяти зниженню нерівності за доходами”. Враховуючи специфіку сільського господарства перехідних економік, ми передбачаємо, що на початковому етапі зростання продуктивності може поглибити нерівність. Однак, вплив ЗПФ
на нерівність залежитиме від того, наскільки бідні верстви населення беруть участь у
зростанні і перерозподілі прибутку. Швидке зростання несільськогосподарського сектору (реальної доданої вартості в несільськогосподарських секторах економіки –
ВДВt-1) може сприяти створенню робочих місць і зменшенню безробіття на селі, ведучи таким чином до підвищення доходів найбідніших верств населення і, як результат,
зниженню рівня нерівності за доходами. Частина економічно активного населення
(Еконактивне) показує ту частину населення, яка приймає участь у виробничому
процесі і, найімовірніше, буде отримувати вигоди від економічного зростання - чим
вище ця частка, тим нижче нерівність. Очікується, що реальна мінімальна заробітна
плата (РМзарпл) звужує різницю між некваліфікованими робітниками (які зазвичай
отримують мінімальну заробітну плату) і кваліфікованими працівниками. Отже, мінімальна заробітна плата веде до переміщення тих працівників, які знаходяться на
найнижчому щабелі розподілу доходів, на вищий рівень, таким чином, зменшуючи
нерівність за доходами. І, нарешті, вплив витрат уряду на сільське господарство залежить від природи цих витрат. Якщо основна частина витрат використовується на
розвиток інфраструктури, сільськогосподарські дослідження, розвиток ринку дорадницьких послуг і соціальні програми для бідних, тоді, державні витрати найімовірніше
сприятимуть зниженню нерівності. Однак, якщо державні програми спрямовані на підтримку прибуткових сільськогосподарських підприємств, тоді державні витрати сприятимуть посиленню нерівності за доходами. Аналізуючи державні витрати на сільське
господарство в Україні стає очевидним, що ці витрати направлені, насамперед, на
підтримку сильних підприємств. Наприклад, уряд надає компенсацію кредитної ставки
за комерційними кредитами сільськогосподарським виробникам за умови, що процентна ставка не перевищує 18 % річних. Банки надають кредити під такий “низький” відсоток лише великим прибутковим підприємствам, тобто підприємствам, які не бажають тримати непродуктивну робочу силу і намагаються запроваджувати капіталоінтенсивні (працезаміщуючі) технології. Результатом цього є підвищення нерівності в
короткостроковій перспективі.
3.3

Зростання ЗПФ і рівень зайнятості на селі

Зростання ЗПФ впливає на рівень зайнятості кваліфікованої і некваліфікованої
робочої сили наступним чином:
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log( Кваліф) t = γ 0 + γ 1 log(ЗПФ) t + γ 2 log(ЗПФ) t −1 + γ 3 log(ЗПФ) t − 2 + γ 4 log( РМзарпл) t +

(5.3)

+ γ 5 log( Капітал / га) t + ϑt ; та
log( Некваліф) t = ϕ 0 + ϕ1 log(ЗПФ) t + ϕ 2 log( ЗПФ) t −1 + ϕ 3 log( ЗПФ) t − 2 + ϕ 4 log( РМзарпл) t +

(5.4)

+ ϕ 5 log( Капітал / га ) t + ϑt .
Якщо ЗПФ зростає завдяки впровадженню нових технологій таких як високопродуктивні сорти рослин, очікується, що попит на кваліфіковану робочу силу зросте.
Однак, оскільки зростання ЗПФ також супроводжується інвестиціями у капіталоінтенсивні працезаміщуючі технології, зростання ЗПФ може спричинити скорочення зайнятості некваліфікованої робочої сили. У довгостроковій перспективі зростання ЗПФ буде супроводжуватися розширенням виробництва і, як результат, зниженням цін на
сировину і продукти харчування. Це, в свою чергу, створюватиме стимули для розвитку інших секторів економіки і сприятиме створенню робочих місць як для кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили. Для того щоб змоделювати вплив ЗПФ на
рівень зайнятості в довгостроковій перспективі ми залучено до рівняння (5.3) і (5.4)
лагові значення ЗПФ. Зайнятість як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили також залежить від реальної мінімальної заробітної плати (РМзарпл) і від наявності капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь (Карітал/га). Коли мінімальна заробітна плата зростає, некваліфікована робоча сила стає відносно дорогою, що призводить до заміщення її капіталом (фізичним або людським). Отже, очікується, що підвищення мінімальної заробітної плати веде до збільшення зайнятості кваліфікованої
та зменшення зайнятості некваліфікованої робочої сили. Більша кількість наявного
фізичного капіталу на 1 га площі призводить до скорочення зайнятості як кваліфікованої, так і неквалофікованої робочої сили.
3.4

Зростання ЗПФ і реальна заробітна плата в сільському господарстві
Специфікація взаємозв’язку між ЗПФ і реальною заробітною платою є наступ-

ною:

log( Рзарпл) t = β 0 + β1 log(ЗПФ) t −1 + β 2 log( Робсила) t + β 3 log( ВДВ ) t −1 + β 4 log( РМзарпл) t
+ β 5 log(Захід) + η t .

(5.5)

Очікується, що зростання ЗПФ в поточному році призводить до збільшення заробітної плати в сільському господарстві лише наступного року. Отже, для того, щоб
врахувати лаг, пов’язаний із особливостями виробничого процесу і особливостями
ринку робочої сили на селі модель враховує ЗПФ попереднього періоду (t-1). Заробітна плата в сільському господарстві також залежить від рівня мінімальної заробітної
плати (РМзарпл), розвитку несільськогосподарського сектору і пропозиції робочої сили. Як було зазначено вище, теоретично, зростання мінімальної заробітної плати
призводить до збільшення зайнятості кваліфікованої робочої сили і скорочення зайнятості некваліфікованих працівників. В результаті, середня заробітна плата повина
зрости. Швидкі темпи міського розвитку (ВДВ) стимулюють міграцію із сільської місцевості, що в свою чергу призводить до підвищення заробітної плати в сільському господарстві. Підвищення пропозиції робочої сили (Робсила) знижує заробітну плату.
Фіктивна змінна Захід дорівнює 1 для західних областей України і 0 для решти областей. Вона залучена до моделі для того, щоб врахувати особливості західного регіону,
а саме, міграцію робочої сили до сусідніх країн таких як, наприклад, Польща.
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3.5

Зростання ЗПФ і умови торгівлі

Взаємозв’язок між зростанням ЗПФ і умовами торгівлі сільськогосподарською
продукцією може бути специфікований наступним чином:
log(УТ ) t = µ 0 + µ 1 log(ЗПФ) t + µ 2 log( РОК ) t + µ 3 log(Свціна ) t + µ 4 log( Дохід) t + µ 5 log( Насел) t + υ t (5.6)

За умов вільної міжнародної торгівлі покращення продуктивності в сільському
господарстві країни теоретично не повинно мати вплив на ціни на сільськогосподарську продукцію, оскільки внутрішня ціна завжди визначається світовим ринком. Однак,
в Україні після збору урожаю ціни на сільськогосподарську продукції падають нижче
світового рівня за двох причин: 1) надлишок зерна не може бути експортований терміново, що спричиняє надлишкову пропозицію зерна на внутрішньому ринку і 2) більшість виробників не мають можливостей для зберігання зерна, тому й змушені продавати продукцію зразу після збору урожаю. Отже, враховуючи вище сказане, зростання ЗПФ призводить до сезонного падіння цін на сільськогосподарську продукцію, що
також веде до зниження середньорічної ціни. Крім ЗПФ на внутрішні ціни на сільськогосподарську продукцію і, особливо, зернові також має позитивний вплив світова ціна
(Свціна). Доходи населення будуть мати лише незначний вплив на ціни на сільськогосподарську продукцію, оскільки вони визначаються світовим ринком. Однак, зростання доходів населення буде мати позитивний вплив на ціни товарів, які не експортуються з України (наприклад, житло) і ціни послуг (наприклад, транспорт), таким чином збільшуючи знаменник змінної УТ. Отже, очікується, що Дохід буде мати негативний вплив на умови торгівлі сільськогосподарською продукцією (УТ). Оскільки зерно –
це товар, яким Україна торгує на світовому ринку, внутрішня ціна на нього залежить
від реального обмінного курсу (РОК): підвищення реального обміного курсу (гривні до
долара) робить товари, вироблені всередині країни, дешевшими для іноземних країн,
що, в свою чергу, призводить до збільшення експортного попиту і, як результат, підвищення внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію.
3.6

Опис даних і метод

Рівняння (5.1)–(5.6) оцінюються використовуючи регіональні дані для 25 областей України протягом 1999-2000 рр.2 Отже, для аналізу використовуються панельні
дані - в цілому 100 спостережень. Для оцінки рівня бідності використовуються дані
обстеження життя домогосподарств, надані Держкомстатом. За межу бідності було
взято 1 дол. США в день на душу населення (показник Світового Банку). В 1999 р.
1 дол. США було переведено в національну валюту використовуючи середньорічний
офіційний курс обміну валют. Для 2000-2002 рр. межа бідності була розрахована виходячи із межі бідності в 1999 р. з врахуванням рівня інфляції (індексу споживчих цін).
Дані щодо розподілу працівників в сільській місцевості за рівнем освіти, наявності
економічно активного населення, заробітної плати в сільському господарстві, індексу
споживчих цін і валової доданої вартості в сільськогосподарському і несільськогосподарському секторах економіки надані Держкомстатом. Інформація про витрати уряду
на сільське господарство взята із місцевих бюджетів, що публікуються Міністерством
Фінансів України. Джерелом даних про світові ціни на сільськогосподарську продукцію
є Організація продовольства і сільського господарства при ООН.

2

В 1999 р. Держкомстат змінив методологію збору інформації щодо життєвого рівня домогосподарств.
Отже, показники нерівності за доходами, розраховані на основі даних до і після 1999, не можуть бути
порівняні.
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ЗПФ в сільському господарстві України була розрахована із використанням індексу продуктивності Малмквіста. Детальний опис методики оцінки і результатів міститься в Розділі 8 цієї книги.
Очевидно, що для деяких змінних неможливо чітко визначити напрямок зв’язку.
Наприклад, в той час як продуктивність впливає на бідність, бідність може стримувати
зростання продуктивності оскільки бідні не мають доступу до якісної освіти, суспільних благ і кредитів, що веде до погіршення їхнього людьського капіталу і обмежує
майбутнє зростання загальної продуктивності факторів. Однак, наявні дані не дозволяють нам розширити модель і врахувати зворотній зв’язок між початковим рівнем
нерівності за доходами, бідністю і зростанням ЗПФ. Отже, ми припускаємо, що протягом короткого періоду часу, який розглядається в роботі, зв’язок іде від ЗПФ до бідності через змінні правої частини рівняння (5.1) 3.
3.7

Результати

Результати економетричного аналізу наведені в табл. 5.1. Оскільки ми зацікавлені саме у впливі зростання ЗПФ на рівень бідності на селі, лише цей вплив буде
обговорено нижче. Сліж також відмітити, що коефіцієнти при більшості змінних моделі
є статистично значимими і мають очікуваний знак.

3

Цей результат було підтверджено тестом на ендогенність змінних, який полягає в тому, що оцінюються регресії залежних змінних в рівняннях (5.2)–(5.6) на всі екзогенні змінні, тобто змінні, які не містяться у лівій частині рівнянь. Потім оцінені з цих рівнянь похибки додаються у рівняння (5.1) як додаткові регресори. Значення ймовірностей тесту, що коефіцієнти при цих похибках дорівнюють 0
становлять: 0,65, 0,93, 0,72, 0,89 і 0,36 для рівнянь (5.2)–(5.6), відповідно. Отже, результати свідчать,
що нульова гіпотеза екзогенності змінних не може бути відхилена в жодному із випадків.
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Таблиця 5.1:
Пояснювальні
змінні

Непрямий вплив зростання ЗПФ на рівень сільської бідності
Коефіцієнт

Стандартна
похибка

Пояснювальні
змінні

Коефіцієнт

БІДНІСТЬ (РІВН. 5.1)

Нерівність за доходами (рівн. 5.2)

Джиніt
0,41*
0,121
Кваліфt
–0,92*
0,294
Некваліфt
–0,68**
0,302
УТt
0,35*
0,067
Рзарплt
–0,15***
0,081
Витратиt
–0,003
0,003
Зростанняt-1
–0,05
0,037
Константа
9.12
2,259
R2 в середині групи
= 0,48
між групами
= 0,20
загальний
= 0,34
Зайнятість кваліфікованої робочої сили
(рівн. 5.3)
ЗПФt
0,23*
0,074
ЗПФt-1
–0,11
0,097
ЗПФt-2
–0,14
0,109
РМзарплt
0,114
0,21***
Капітал/гаt
–0,13***
0,077
Константа
2,98
0,446

ЗПФt
ВДВt-1
Екактивt
РМзарплt
Витратиt
Константа

R2 в середині групи
= 0,30
між групами
= 0,06
загальний
= 0,14
Реальна заробітна плата в сільському господарстві (рівн. 5.5)
ЗПФt-1
0,28*
0,075
Робсилаt
–0,46*
0,161
ВДВt-1
0,049
0,23*
РМзарплt
0,41*
0,092
Захід
–0,22*
0,069
2,55
0,745
Константа

0,19*
–0,01**
–0,27**
–0,22**
0,005**
0,55

Стандартна
похибка

0,062
0,095
0,028
0,128
0,002
0,630

R2 в середині групи
= 0,17
між групами
= 0,41
загальний
= 0,24
Зайнятість некваліфікованої робочої сили
(рівн. 5.4)
–0,25*
0,067
ЗПФt
ЗПФt-1
0,04
0,082
ЗПФt-2
0,100
0,10
РМзарплt
–0,13
0,103
Константа
4,58
0,002
R2 в середині групи
між групами
загальний

= 0,35
= 0,15
= 0,24

Умови торгівлі (рівн. 5.6)
ЗПФt
РОКt
Свцінаt
Дохідt
Населt
Константа

–0,16*
1,88*
3,77*
–0,34*
5,19*
–17,64

R2 в середині групи
= 0,76
R2 в середині групи
між групами
= 0,72
між групами
загальний
= 0,73
загальний
Примітка:
* – коефіцієнт значимий на 1 %, ** – на 5 % і *** – на 10 %.
Джерело:
Власні розрахунки.

0,054
0,201
0,089
0,026
0,885
0,567
= 0,98
= 0,68
= 0,93

Як показують результати оцінки в рівнянні (5.1) нерівність за доходами і умови
торгівлі сільськогосподарською продукцією мають значимий і позитивний вплив на
рівень бідності. Підвищення реальної заробітної плати і зайнятості як кваліфікованої,
так і некваліфікованої робочої сили, а також швидші темпи зростання сільськогосподарського сектора (порівняно із іншими секторами економіки) призводить до зниження рівня бідності на селі. Як і очікувалось, зростання ЗПФ збільшує нерівність (рівняння 5.2): 1 % підвищення ЗПФ призводить до збільшення коефіцієнта Джині на 0,19 %.
Підвищення ЗПФ збільшує зайнятість кваліфікованої робочої сили (рівняння 5.3), але
зменшує зайнятість серед некваліфікованої робочої сили (рівняння 5.4). Вплив лагових значень показника ЗПФ в цих рівняннях не є статистично значимим. Як і очікувалось, лагове значення ЗПФ має позитивний вплив на реальну заробітну плату в сільському господарстві: зростання ЗПФ на 1 % призводить до підвищення заробітної
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плати на 0,28 % (рівняння 5.5). І, нарешті, зростання ЗПФ має значимий і негативний
вплив на умови торгівлі сільськогосподарською продукцією (рівняння 5.6): 1 % зростання ЗПФ призводить до зменшення відносних цін на зернові на 0,16 %.
Загальний вплив зміни ЗПФ в поточному періоді на рівень бідності на селі в поточному періоді може бути розрахований наступним чином:

∆Бідність ∂Бідність ∂Джині ∂Бідність ∂Кваліф ∂Бідність ∂Некваліф ∂Бідність ∂УТ
=
⋅
+
+
⋅
+
⋅
⋅
∆ЗПФt
∂Джині ∂ЗПФt
∂Кваліф ∂ЗПФt
∂Некваліф ∂ЗПФt
∂УТ
∂ЗПФt
Справа міститься повна похідна, а зліва часткові похідні. Часткові похідні – це
коефіцієнти моделі, взяті із рівнянь (5.1)–(5.4) і (5.6). Множачи перемножуючи і сумуючи відповідні коефіцієнти ми отримуємо наступний результат: зростання продуктивності на 1 % призводить до зменшення рівня бідності на селі на 0,02 %. Оскільки в
2002 р. рівень сільської бідності складав 39 % або близько 5,8 млн. сільських жителів,
зростання ЗПФ на 1 % призвело б до зменшення кількості бідних лише на 1160 чоловік. Ці результати свідчать про те, що за рахунок складних взаємозв’язків між ЗПФ і
рештою змінних, які були обговорені в попередніх частинах, зростання ЗПФ в сільському господарстві має лише граничний вплив на бідні верстви населення.
Загальний вплив лагової ЗПФ на рівень бідності в сільській місцевості може бути розрахований за наступною формулою, використовуючи оцінки, надані в рівняннях
(5.1) і (5.5):
∆Бідність ∂Бідність ∂Рзарпл
.
=
∂Рзарпл ∂ЗПФt −1
∆ЗПФt −1

Підставляючи відповідні коефіцієнти, отримуємо результат: зростання ЗПФ на
1 % в поточному періоді призводить до зниження рівня бідності в наступному періоді
на 0,04 %. Поєднання впливу поточної і лагової продуктивності на бідність на селі
свідчить про те, що зростання продуктивності на 1 % призводить до зменшення рівня
бідності на 0,06 % або, іншими словами, до зменшення кількості бідних на 3480 чоловік.
Таким чином, результати аналізу свідчать, що на ранніх стадіях сільськогосподарського зростання, покращення ЗПФ зменшує рівень сільської бідності, однак,
ефект є досить несуттєвим.

4

Висновки і рекомендації

В цій роботі ми досліджуємо взаємозв’язки між ЗПФ в сільському господарстві
України і рівнем бідності на селі як теоретично, так і емпірично. Результати показують, що зростання ЗПФ має позитивний вплив на бідних за рахунок того, що воно веде до підвищення реальної заробітної плати в сільському господарстві і зайнятості
кваліфікованої робочої сили. В той же час, сільськогосподарське зростання посилює
нерівності між багатими і бідними, а також зменшує рівень зайнятості некваліфікованої робочої сили. За рахунок цього, чистий вплив зростання ЗПФ на рівень бідності є
досить малим: протягом двох років зростання ЗПФ на 1 % призводить до зменшення
рівня бідності лише на 0,06 %.
Результати також свідчать, що необхідно запроваджувати політику, яка б посилила вплив зростання ЗПФ в українському сільському господарстві на зменшення рівня бідності на селі. По-перше, запровадження прогресивного податку в сільському
господарстві і функціонування мережі соціальної допомоги забезпечили б, що ті, хто
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втратив роботу в результаті реструктуризації, яка супроводжує покращення продуктивності, не потрапили за межу бідності. Заходи, які сприяють мобільності факторів,
насамперед, робочої сили, і накопиченню людського капіталу (освіта, сільськогосподарські дослідження і дорадництво) також відіграють важливу роль. По-друге, оскільки велика частина бідних на селі залежить від зайнятості в несільськогосподарському
секторі, уряд повинен запровадити програми “суспільні роботи”, які б створили робочі
місця для некваліфікованих працівників, що втратили роботу в результаті зростання
продуктивності в сільському господарстві.

5
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6

Аграрна політика та політика сільського розвитку: основні завдання та спільна відповідальність

АРНІМ КУН ТА СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО

1

Минула та сучасна концепції політики сільського розвитку

Закономірно, що завдяки постачанню високоякісних продовольчих товарів за
низькими цінами та отриманню прибутку від експорту сільськогосподарський сектор
сприятиме підвищенню добробуту населення. Однак, сільське господарство також
відповідальне за те, що відбувається із значною часткою землі в Україні. Більше того,
третина населення України мешкає в сільській місцевості, та більшість його до цього
часу залежить головним чином від сільського господарства. За часи незалежності
аграрна політика у вузькому сенсі – виробництво та ціноутворення – отримала неоднозначні результати. Беззаперечні успіхи були затьмарені загальним повільним рухом до здорового, ринково-орієнтованого сектору. Ситуація виглядає не краще, якщо
в цілому розглянути політику щодо сільського розвитку. Сьогодні не має узгодженої
концепції розвитку сільської місцевості та не чітко окреслені повноваження цієї політики. Даний розділ розкриває стратегічні цілі та концепції розвитку аграрного сектору і
села загалом.
1.1

Сучасні підходи у формулюванні аграрної політики

На сьогоднішній день низький рівень продуктивності виробництва є головною
проблемою сільськогосподарського сектору в Україні. Незважаючи на потужний виробничий потенціал, тенденцію до підвищення світових цін на головні експортні культури та продукти харчування, зумовлену збільшенням світового попиту, та стрімке економічне зростання інших секторів економіки, велика частина агропромислового комплексу країни скоріше спотикається, а ніж крокує своєю дорогою в майбутнє. Агрономи стверджують, що теперішні рівні врожайності в найближчий час можна подвоїти,
що тільки підкреслює існуюче відставання у продуктивності галузі.
Аграрна політика та діяльність Міністерства аграрної політики (МінАП) мають
на меті покращення умов функціонування агропромислового комплексу. На жаль, переважна більшість кроків в цьому напрямку не змогли подолати відставання у продуктивності. Причиною цьому є той факт, що неявні цілі цієї політики стосувалися не підвищення продуктивності виробництва, а радше збереження існуючих структур та процедур шляхом надання допомоги1, податкових пільг виробникам та втручання у функціонування ринку через ціновий та кількісний контроль продукції (наприклад, зерно,
насіння соняшнику, цукор) а також ринків факторів виробництва (наприклад, техніка
та кредити).
Таким чином, аграрна політика є непослідовною у своїх спробах підтримати
сільське господарство. В той час як аграрні виробники з одного боку отримують пільгове оподаткування та деякі субсидії, з іншого – вони непрямим шляхом оподатковуються через податки на експорт і бюрократичний “нагляд та контроль” за ринками.

1

Див. нижче в розділі бюджетні показники. Майже 40 % сільськогосподарського бюджету витрачається на підтримку виробництва у сільськогосподарських підприємствах.
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Політики “тиснуть на газ та гальма” одночасно, таким чином шкодячи “автомобілю”, та
просуваючись не надто далеко.
1.2

Основна сфера повноважень та спільні обов’язки

Що таке аграрна політика? Багато діючих осіб, що пов’язані з аграрною політикою думають, що поняття сільське господарство та сільський розвиток означають одне і теж. Однак, ця точка зору застаріла. Сільське господарство є тільки одним з багатьох інших секторів сільської економіки. В той самий час, як “сільська місцевість” є
географічним поняттям. Таким чином, аграрна політика зовсім не повинна намагатися брати на себе відповідальність за дуже широкий спектр проблем розвитку села, як,
наприклад, соціальну ситуацію на селі, сільську інфраструктуру, медицину, школи,
тощо. За це, в першу чергу, повинні відповідати інші міністерства (економіки, фінансів, транспорту, освіти, соціальної політики). МінАП повинно радше сконцентруватися
на своїй сфері повноважень, тому що тільки так зросте ймовірність успішного виконання роботи. Очевидно, що фахівці з МінАП повинні працювати у між-міністерських
робочих групах над політикою розвитку сільської місцевості. Політичні дії, спрямованні на розвиток села, є спільною відповідальністю, в якій сільське господарство відіграє
важливу, але ні в якому разі не виключну роль. Розвиток села повинен розглядатися
як структурне завдання, що має бути скоординоване між декількома міністерствами.
В наступному підрозділі ми окреслимо наші пропозиції стосовно основної сфери повноважень аграрної політики, головним чином маючи на увазі зростання продуктивності сектору. Останній підрозділ розглядає питання заходів спрямованих на розвиток сільської місцевості як першочергове завдання спільної відповідальності аграрної та інших секторальних політик.

2

Основна сфера повноважень: нові цілі аграрної політики

2.1

Розробка узгоджених політичних цілей

Особи, відповідальні за аграрну політику України, повинні прийняти реалістичне коло цілей, спираючись на які можна дати оцінку окремо взятим політичним заходам. За ринкової економіки аграрна політика повинна дати такі можливості сільському
господарству:
1.

Створити реальну додану вартість через високий рівень продуктивності виробництва

2.

Постачати високоякісні продукти

3.

Сприяти збереженню природи та ландшафту
Зміст цих основних цілей політики полягає в наступному:

a) Створення максимальної реальної доданої вартості через високій рівень продуктивності виробництва. Загальна мета будь-якої економічної політики
полягає в тому, щоб виробляти товари із вартістю більшою, ніж вартість ресурсів, які
потрібні для їх виробництва. Вища ефективність виробництва збільшує отриману від
виробництва додану вартість, в той самий час як прямі або непрямі субсидії з бюджетних фондів або через оподаткування конкурентного імпорту зменшують додану вартість, адже підвищується вартість ресурсів для всієї економіки. Наведене вище формулювання мети політики вимагає зосередження на технічному прогресі та відмові від
тривалого значного субсидування, протекційних заходів та інших викривлень у функціонуванні ринку. Дотримання даного принципу є основним шляхом забезпечення
сільським господарством реального внеску до загального економічного зростання.
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б) Постачання високоякісних продуктів. Для задоволення харчових потреб
населення, продовольчі товари (вітчизняні чи імпортовані) мають бути доступними у
достатній кількості. Але також важливо, щоб ці товари були екологічно чистими та
смачними. Якщо Україна намагається мати вигоду від експорту сільськогосподарської
сировини та перероблених продовольчих товарів, якість продукції є важливим чинником у підвищенні конкурентоспроможності України на внутрішньому і зовнішньому ринках.
в) Сприяння збереженню природи та ландшафту. Сільськогосподарське виробництво несе в собі значні екологічні наслідки. Використання мінеральних добрив
та хімікатів впливає на ґрунтові води, біологічну варіативність та безпеку харчових
продуктів для здоров’я населення. Більше того, структура полів та вироблена продукція формує вигляд ландшафту сільської місцевості, що в свою чергу визначає відчуття комфортності для громадян та туристичну привабливість сільської місцевості.
Все важливішим стає питання утримання тварин, тобто щоб вони знаходились в пристойних умовах не зазнаючи страждань без потреби.
Всі ці цілі узгоджуються із ринковою економікою і вони не змушують творців аграрної політики підтримувати виробників сільськогосподарської продукції, що в кінцевому випадку призводить до надмірного надлишку та конфліктів із міжнародними торгівельними партнерами. Проте, потрібно відмітити, що серед цих цілей існують протиріччя, відносно яких потрібно досягти певного компромісу. Ефективне виробництво
та конкурентноздатність, зрештою, призводять до протиріччя із екологічними нормами. Компроміс може полягати у встановленні певних мінімальних екологічних стандартів та в підтримці конкурентноздатності органічного фермерства в Україні.
Серед цих цілей повинні бути встановленні пріоритети. Першим пріоритетом є
підвищення продуктивності виробництва. Проте, цього пріоритету потрібно дотримуватись одночасно із дотриманням деяких перешкоджаючих норм, як, наприклад, мінімальні продовольчі послуги, стандарти якості або екологічні стандарти.
2.2

Засоби досягнення цілей аграрної політики

a) Створити максимум реальної доданої вартості через високий рівень
продуктивності:

•

Продовжити процес реформ, дозволивши купівлю-продаж землі та впровадивши процедури банкрутства підприємств галузі.

•

Заборонити пряме та непряме субсидування, а також використовувати кошти
для довготривалого покращення суспільних послуг у сільському господарстві
(див. нижче).

•

Підвищити освітні стандарти для сільськогосподарських робітників шляхом
впровадження дорадчих послуг та розширення освітньої бази для зайнятих у
сільському господарстві.

•

Покращити заходи боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і тварин, запобігання розповсюдженню збудників хвороб.

•

Обмежити вплив державних органів на товарні ринки.

•

Зменшити існуючий та уникнути майбутнього надмірного регулювання внутрішніх та зовнішніх торговельних операцій, сприяти покращенню ринкових умов
для експорту сільськогосподарської продукції.
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•

Як найшвидше приєднатися до СОТ, щоб в майбутньому покращити стосунки з
міжнародними партнерами.
б) Постачання високоякісної продукції:

•

Посилити конкуренцію на продовольчому ринку, зруйнувати існуючі до цього
часу регіональні монополії.

•

Запровадити стандарти якості для сільськогосподарської продукції, що відповідають міжнародним.

•

Зменшити кількість служб перевірки та зосередити їхню діяльність на нових
стандартах якості, і не дозволяти органам перевірки вимагати хабарі від бізнесу.

•

Ініціювати впровадження регіональних знаків якості для продовольчих товарів.
в) Сприяння збереженню природи та ландшафту:

•

Розробити стандарти охорони навколишнього середовища з використання мінеральних добрив та пестицидів, якості кормів та утримання тварин.

•

Співпрацювати з Міністерством екологічної безпеки та органами державної
влади відповідальними за туризм; перетворити малородючі землі на природні
заповідники або запровадити на них екстенсивне виробництво.

Вще наведений список містить деякі елементи, які мають на меті зменшення
втручання держави. Тобто, це є певний, але не повний порядок денний для “бездіяльності” держави. Нескоординовані та ситуативні дії різних державних організацій, а
також місцевих та регіональних органів влади, вкрай шкодять сільському господарству і така практика має бути припинена. Інші конструктивні елементи вимагають багато
зусиль від МінАП, багато з яких знаходяться в сферах, яким приділялось дуже мало
уваги до цього часу, принаймні якщо розглянути бюджетні пріоритети недавніх років.
2.3

Наслідки для сільськогосподарського бюджету

Які наслідки мали б для бюджету держави наведені вище пріоритети? З боку
дохідної частини, непрямі податкові пільги повинні бути поступово відмінені протягом
наступних кількох років. З іншого боку, оподаткування сільського господарства експортними податками та невиплата відшкодувань з ПДВ повинні бути заборонені. З боку
витратної частини, окремі статті витрат аграрної політики повинні бути оцінені відносно їх потенціалу до збільшення продуктивності виробництва у сільськогосподарських
підприємствах України.
Табл. 6.1 пропонує короткий огляд сільськогосподарського бюджету України у
2003 та 2004 рр. Маючи трішки більше ніж 3,5 млрд. грн. у 2004 р., сільськогосподарський бюджет становив 5 % від державного бюджету України. З метою оцінки того,
наскільки ймовірно бюджет сприяє запропонованим пріоритетам, ми розрізняємо бюджетні витрати на: а) такі що підвищують продуктивність виробництва; б) такі що погіршують продуктивність виробництва; в) нейтральні. Серед витрат, що погіршують
продуктивність виробництва, ми розглядаємо фінансову підтримку, прямі виплати та
адміністративні витрати. Ці типи витрат підтримують неефективні структури і, таким
чином, мають тенденцію до зменшення продуктивності українського сільського господарства у довгострокові перспективі. Адміністративні витрати, хоча безпосередньо не
впливають на продуктивність, мають тенденцію до збільшення бюрократичної влади
та можливості втручання, що знижує продуктивність виробництва. Разом взяті заходи,
що знижують продуктивність, складають майже 50 % сільськогосподарського бюджету.
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Існують також заходи, які є корисними та необхідними, але мають нейтральний
вплив на зростання продуктивності. Серед них відзначимо служби перевірки та нагляду, які мають гарантувати якість продукції, проте вони можуть зловживати своїм
становищем з метою отримання хабарів від виробників та переробників. Частка цих
засобів в бюджеті зростає, головним чином через те, що кількість служб перевірки та
контролю була скорочена протягом попередніх періодів.
Таблиця 6.1:

Оцінка сільськогосподарського бюджету в 2003–2004 рр.
Частка у
2003 р. (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фінансова підтримка
Прямі виплати
Адміністративні витрати
Науково-дослідна робота, освіта, підвищення кваліфікації
Земельна реформа
Боротьба із шкідниками та хворобами
Служби перевірки та контролю
Розвиток сільської місцевості
Накопичення резервів
Захист навколишнього середовища
Витрати із негативним впливом
на продуктивність (1-3)
Витрати із позитивним впливом
на продуктивність (4-6)
Витрати із нейтральним впливом на продуктивність
(7-10)

Частка у
2004 р. (%)

Відношення
2004 до 2003
(п.п.)
–7,2
–18,0
+85,8

Зміна
2004 до 2003
(п.п.)
–2,8
–0,9
+4,1

38,9
4,9
4,8

36,1
4,1
8,9

23,0

30,4

+32,6

+7,5

7,5

2,2

–70,9

–5,3

2,0

2,1

+3,3

+0,1

15,6
0,7
1,0

11,5
0,7
2,0

–26,2
+3,4
+105,1

–4,1
+0,0
+1,0

1,7

2,0

+23,3

+0,3

48,6

49,1

0,9

0,5

32,5

34,7

6,9

2,2

18,9

16,2

–14,2

–2,7

Заходами, які, ймовірно, покращать економічну продуктивність сільськогосподарського виробництва, є наукові дослідження, освіта, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, земельна реформа та боротьба із шкідниками і хворобами. Ці
заходи складають трішки більше третини бюджету, а значно збільшені витрати на наукові дослідження та підготовку кадрів є позитивним сигналом. Витрати на земельну
реформу, з іншого боку, зменшились, що може бути пов’язане з перспективою отримання протягом наступних декількох років позички від Світового банку на проведення
цих заходів.
Велика частка безадресної фінансової допомоги виробникам, під егідою заходів що погіршують продуктивність (майже 50 %), означає, що ще є значна можливість
для аграрної політики змінити свій курс та прийняти довгострокові пріоритети, спрямовані на покращення продуктивності виробництва.

3

Політика щодо розвитку села як спільний обов’язок

Політика щодо розвитку села буде одним з найважливіших питань протягом
наступних років. Це стосується і розвитку сільської місцевості, соціального забезпечення, тривалого економічного зростання, тощо. Політика щодо села в своїй основі
має два питання: a) постачання суспільних благ у сільську місцевість, зокрема у фізичну та соціальну інфраструктуру, та б) підтримка регіонального/сільського економічного розвитку. Крім основних завдань аграрної політики, МінАП може та повинно
сприяти виконанню цих спільних завдань разом із іншими міністерствами. Цей під-
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розділ визначає роль та місце села, вказує на шляхи та дилеми, з якими має справу
політика щодо села у своєрідних умовах України, та надає деякі рекомендації політикам.
3.1

Економічна роль села

Загальною помилкою є практика ототожнювання аграрної політики і сільського
розвитку. Ця помилка відбивається на сільському розвитку, що зміщується в бік сільського господарства, нехтуючи іншою економічною діяльністю, яка сприяє теперішній
депопуляції та економічній деградації сільської місцевості. З метою побудови обґрунтованої політичної програми, повинне існувати чітке уявлення щодо ролі сільської місцевості для добробуту українців, як селян так і міських жителів. Спробуємо визначити, яку користь сільська місцевість дає українським громадянам? Це, зокрема:

•

Сільська місцевість постачає продовольчі товари через функціонуючий аграрний сектор і таким чином задовольняє матеріальні потреби всіх громадян. За
переважно низьких рівнів доходів в Україні, ціни на продовольство відіграють
важливу роль у бюджеті споживачів.

•

Сільська місцевість є економічним ґрунтом для багатьох професій, в тому числі
і фермерства, лісництва, рибальства та туризму. Однак, сільська місцевість
може набагато більше. Будь-яке велике село чи маленьке місто повинне запропонувати різноманітні суспільні та приватні послуги населенню, що проживає там. У більшості сіл в Німеччині, наприклад, сільське господарство та лісництво відіграє граничну роль в створенні доданої вартості та зайнятості.

•

Сільська місцевість є місцем проживання сільського населення. А відтак їм потрібно надати основні елементи інфраструктури. Протягом наступного десятиліття, зростаюча кількість міських мешканців ймовірно переїде у сільську місцевість навколо міст і буде вже звідти добиратися на роботу до міста. Ці нові
сільські мешканці будуть шукати місця для будівництва будинків, вимагати місцевих шкіл, лікарень та інших суспільних благ. Інші, віддаленіші території, ймовірно, зазнаватимуть еміграції та старіння населення. Сільська політика повинна бути гнучкою, щоб балансувати із цими протилежними тенденціями.

•

Можливість відпочинку грає іншу важливу роль для сільської місцевості. Існує
багато прекрасних територій навколо міст, які вже сьогодні використовуються
під дачні ділянки, котеджі та інші цілі відпочинку. Віддаленіші території можуть
запропонувати спортивно-спрямований туризм. Через це важливим є питання
збереження природи та так званого “мультифункціонального” і “культурного”
ландшафту.

•

Іншою важливою причиною для збереження природи і ландшафту є той факт,
що сільська місцевість та ліси зокрема постачають такі екологічні товари як чисте повітря та воду. Неправильне використання сільської місцевості під смітники, надмірне використання мінеральних добрив та пестицидів в інтенсивному
сільськогосподарському виробництві, розбудова доріг та трубопроводів у чутливих районах потенційно можуть нашкодити екологічному балансу та піддати
небезпеці рідкісні види тварин та рослин.

Усталений баланс між всіма цими функціями визначає майбутнє сільської місцевості України. Сільське господарство є важливою частиною цього майбутнього, і
воно повинне допомагати йому. Проте МінАП не може і не повинне брати тільки на
себе відповідальність за визначення політики розвитку села в Україні, адже це амбіційне завдання повинно одночасно виконуватись декількома міністерствами.
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3.2

Дилеми, перед якими стоїть політика щодо сільського розвитку в
Україні

Приймаючи до уваги різноманітні функції, розробка узгодженої політичної стратегії для сільського розвитку є дуже комплексною задачею. Більш того, перед політикою щодо розвитку села стоїть декілька дилем. Найважливішою серед них є демографічна ситуація. Сільська місцевість потребує інвестицій для покращення умов
життя, проте міграція сільського населення із маленьких поселень ймовірно буде
продовжуватись. Прогноз відділу у справах із населенням при ООН в Україні передбачає, що сільське населення зменшиться на третину протягом наступних 25 років
(рис. 6.1).
Пов’язані між собою дилеми стосуються загальних рис структурних змін економіки села в ході технічного прогресу та особливостей переходу від колективного до
приватного сільського господарства. Розвиток села та диверсифікація в Україні вимагатиме створення великої кількості робочих місць, не пов′язаних із сільським господарством, особливо через те, що реструктуризація сільськогосподарських підприємств буде призводити до зменшення кількості робочих місць у сільському господарстві. Але у віддалених територіях, із загальною тенденцією до виїзду населення, існує
декілька перспективних дійових альтернатив сільському господарству та пов’язаних із
ним послуг.
Рисунок 6.1:

Минула та прогнозована динаміка кількості населення України
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Джерело:

Відділ у справах населення при ООН.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

•

Існуючі на даний момент відомі світові концепції розвитку сільської місцевості
не потрібно копіювати, адже вони вироблені, щоб владнати проблему швидко
зростаючого населення в умовах тиску зростаючих ресурсів. Українське село
не знає таких проблем.

•

Натомість, стратегія політики розвитку сільської місцевості повинна детально
передбачити демографічні та економічні тенденції та йти паралельно з ними.
Еміграція спричинена не стільки вимушеним становищем (тобто безперспекти-
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вними умовами в сільській місцевості), а скільки привабливішими перспективами в містах. Ймовірно, що намагання протистояти такому розвитку подій є марним. Краще спробувати пом′якшити ці зміни для тих, хто залишається в сільській місцевості.

•

Цілі політики розвитку сільської місцевості, відповідно, повинні бути помірними.
Інакше, великі бюджетні відрахування можуть бути даремно витрачені.

•

Правильне місцеве визначення орієнтирів є складним завданням політики щодо сільського розвитку. Відповідно, розвиток сільської місцевості повинен базуватись на принципі місцевої участі, поєднаним із місцевою відповідальністю за
спільного фінансування. В умовах України це вимагає більшої фіскальної незалежності місцевих та регіональних органів влади.

•

Повинен бути прийнятий підхід проектування, зорієнтований на дуже конкретні
цілі. Як показує практика, маленькі, локальні проекти працюють краще ніж комплексні національні програми.

4

Сфери діяльності політики розвитку села

Розвиток села є комплексним питанням. Крім сільського господарства, воно
охоплює такі питання як дороги, транспортні системи, комунікації, постачання газу та
води, системи каналізацій, охорона здоров′я, освіта, культура, побутові послуги, аграрний та не аграрний малий бізнес, зайнятість. Крім сільського господарства, наступні сфери діяльності здаються найбільш необхідними та перспективними:
a) Зайнятість не у сільському господарстві
Ймовірно, що у найближчій перспективі нові робочі місця будуть створюватись
в секторах, які обслуговують сільське господарство або переробляють продукцію цієї
галузі. Більш того, буде існувати зростаючий попит на такі послуги з боку домогосподарств на селі. Однак розвиток цих видів підприємництва є справою приватного сектору, а не державного. Державна підтримка може бути у вигляді забезпечення привабливого ділового середовища через боротьбу з корупцією та з адміністративним
тиском на новоутворений бізнес. Більш того, технічна, соціальна та культурна інфраструктура відіграє важливу роль у залученні бізнесу. На територіях потенціальних для
туризму, ефективні заходи щодо охорони навколишнього середовища відіграють визначальну роль.
б) Фізична інфраструктура
Послуги інфраструктури мають стати основою регіональної й сільської політики. Якщо мережа доріг розвинута достатньо добре в Україні, то для покращення ділового клімату набагато більше можна було б зробити розширюючи телекомунікаційні
мережі, зокрема, Інтернет. Різноманітні мережі комунальних послуг (вода, електрика,
каналізація) потребують ремонту та реформування.
в) Соціальна інфраструктура
Одним з найневідкладніших питань є покращення охорони здоров′я (особливо
попередження тютюнової, наркотичної та алкогольної залежностей, а також боротьба
із СНІД) щоб боротися із надзвичайно високим рівнем смертності серед населення
України.
г) Освіта та підготовка спеціалістів
Насамкінець, освіта в сільській місцевості є дійсно проблемою, яка часто недооцінюється. Згідно міжнародної статистики, майже 100 % населення України є освіче-
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ними. Однак, більшість фізичної інфраструктури та значна частина навчальних програм середньої та вищої освіти в Україні є застарілими. Рівень професійної підготовки
та перепідготовки, зокрема, не відповідають міжнародним стандартам. Це стримує
запровадження нових технологій та методів управління в сільському господарстві,
що, в свою чергу сприяє тривалій низькій продуктивності виробництва. Україна може
імпортувати сучасні технології та капітал із-за кордону, але освіта та підготовка робочої сили повинні бути вітчизняним. Політики в Україні значною мірою не до оцінюють
важливість інвестицій в освіту та науку. Інвестування в освіту та наукові дослідження
ігнорувалися розробниками політики в Україні до цього часу. Завдяки демографічним
проблемам в сільській місцевості, забезпечення можливості достатнього рівня освіти
та підготовки кадрів в сільській місцевості вимагатиме значних зусиль держави.
Майже всі міністерства можуть і повинні залучатися до питань розвитку села.
Список всіх міністерств–учасників повинно мати Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції, як координуючий орган. Це, зокрема, такі міністерства як
транспорту та зв’язку, фінансів, праці та соціальних питань, охорони здоров′я, науки і
освіти, аграрної політики, екологічної безпеки та ряд інших відповідних державних
комітетів і департаментів.
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Частина 2:
Сільськогосподарські підприємства та економічні реформи в Україні
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7

Забезпечення конкуренції на ринку оренди землі

АРНІМ КУН ТА СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО

1

Вступ

Допоки при владі перебували комуністи, земля була державною власністю. В
процесі переходу до ринкової економіки поступово, крок за кроком впроваджувалась
приватна власність на землю. Таким чином, реформування колишніх колективних
сільськогосподарських підприємств (КСП), яка масово розпочалась у 2000 р., створює
новий клас малих землевласників. Ці нові землевласники мають, по суті, дві можливості використання цього виробничого фонду. Звичайно, вони можуть створити власні
сільськогосподарські підприємства, проте більшість з них надає перевагу передачі
земельних ділянок та майна в оренду іншим малим та великим сільськогосподарським підприємствам. Велику частину цих землевласників складають пенсіонери, для
яких ці платежі є важливим джерелом доходів. Ці люди зацікавленні в утримані максимально високого рівня цін на землю, який відображається в орендній платі.
З іншого боку, великі сільськогосподарські підприємства (колишні КСП), чи новостворені приватні селянські господарства, які хочуть збільшити свою земельну
площу, зараз змушені платити за виробничі ресурси, які раніше їм, по суті, нічого не
коштували. Ці землекористувачі та землевласники виступають головними суб’єктами
на ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. У цій роботі розглядається проблема забезпечення конкуренції на ринку оренди землі за умови існування особливої структури користування землею та розподілу земельної власності в
Україні.
Без сумніву, існування землевласників робить сільськогосподарське виробництво більш витратним, оскільки приносить додаткові витрати для сільськогосподарських виробників. Землевласникам їх земля приносить ренту у формі доходу від надання ексклюзивного права орендарю отримувати плоди та прибутки від цієї землі. Дехто
може стверджувати, що велика частка орендованої землі виснажує грошові ресурси
українських сільськогосподарських виробників, а отже лягає важким тягарем на їх
конкурентоспроможність. З іншого боку, будь-яке рішення про передачу основної частини землі сільськогосподарського призначення у земельні фонди великих колишніх
КСП завершилося б експропріацією землі у мільйонів малих землевласників, як це
було за комуністів. Повернути ці землі їх первісним власникам після стількох десятиліть уже не можливо, але у суспільстві існує широкий консенсус щодо необхідності
повернути цю землю селянам.
Головна функція ринку землі у ринковій економіці полягає у сприянні переходу
землі від неефективних виробників до ефективних. Проте, ринок землі, що зароджується в Україні, обтяжують два головні взаємопов’язані чинники: високі операційні витрати та нерівність у позиціях на ринку між орендарями та землевласниками. Ця нерівність є наслідком того, що велика частина землі сільськогосподарського призначення в Україні оброблюється неефективними сільськогосподарськими підприємствами лише тому, що ці підприємства дуже великі і очолюються керівниками, які дуже
впливові на місцевому рівні. Результати емпіричних досліджень, що представлені в
цій роботі, вказують на суттєвий позитивний зв’язок між кількістю приватних сімейних
фермерських господарств, конкуренцією на ринку орендованої землі та рівнем орендної плати за землю.
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Чому операційні витрати надто високі?

Операційні витрати з’являються тоді, коли два суб’єкти хочуть укласти комерційну угоду. Спершу їм потрібно знайти один одного, а після цього здійснити певні
процедури (укладення контракту, послуги нотаріуса), щоб легалізувати свою операцію. Отже, операційні витрати породжуються непевністю та потребою в інформації.
Щоб краще це зрозуміти, погляньмо на здійснення запланованої операції з перспективи відповідно землевласника та орендаря.
Якщо землевласнику необхідно вирішити, що робити після закінчення терміну
дії договору оренди, у нього є можливість вибирати між а) продовженням дії договору
з тим же орендарем, б) пошуком іншого орендаря, в) самостійним обробітком землі та
г) продажем землі комусь іншому. Всі ці альтернативи означають різні операційні витрати. Якщо припустити, що земельна ділянка знаходиться десь посеред поля (що,
мабуть, стосується більшості земельних ділянок в Україні), найдешевшим вибором
буде просто продовжити договір оренди. Альтернативи б) та г) вимагають пошуку нового орендаря чи покупця, що зробити важче, оскільки земельна ділянка може бути
дуже малою, а тому нецікавою для інших аграрних виробників, якщо багато власників
сусідніх ділянок не погодяться поступити аналогічно (а це також потребує високих
операційних витрат). У випадку в) це не потрібно. Однак, будь-яке вилучення землі
(якщо вона знаходиться посеред поля) у діючого орендаря вимагатиме обміну земельними ділянками або із землевласником того ж поля, якщо наш землевласник має
намір самостійно оброблювати землю, або із землевласником іншого поля чи навіть
села. В останньому випадку, якщо підставою для розірвання договору з орендарем є
недостатній розмір орендної плати, яку він виплачує (можливо, через те, що він погано господарює), перед землевласником постане важке завдання переконати когось
іншого взяти його землю в оренду. Навіть якщо буде виділено частину землі на межі
поля, сільськогосподарському виробнику буде незручно виконувати польові роботи
великими машинами, що може привести до конфліктів між землевласником та колишнім орендарем. Наслідком усіх цих варіантів, над чим уже, мабуть, замислились сотні тисяч нових українських землевласників, є дуже висока вартість операцій з землею. У цій ситуації краще дочекатись привабливої пропозиції щодо оренди землі чи
об’єднати свої зусилля з іншими землевласниками, а не шукати самостійно якісь можливості. Високий рівень операційних витрат пояснюється як браком інформації, так і
тим, що земля нерухома і її неможливо фізично перемістити до іншого орендаря чи
власника.
З точки зору орендаря, ситуація виглядає дещо привабливіше, особливо, якщо
орендарем виступає велике колишнє КСП. У багатьох випадках орендарі мають
справу з колишніми працівниками КСП, здебільшого, з цілими селами. Це значно полегшує об’єднання усіх земельних ділянок в одне чи кілька полів і досягнення домовленості. Це нічого не говорить про ціну, яку орендар може заплатити в кінці, мова йде
лише про витрати на укладення угоди4. Якщо орендар не хоче продовжувати дію договору, він просто інформує про це збори землевласників чи кожного землевласника
окремо.
Середнє приватне фермерське господарство наражається на більші труднощі,
коли має намір щось змінити, наприклад, збільшити свою земельну площу. Керівнику
такого підприємства треба знайти необхідне поле, договір про оренду якого наближується до кінця, і схилити на свій бік власників цього поля. Для новоствореного сільсь-

4

Збори землевласників, в принципі, дають можливість зміцнити їх позиції перед орендарем і домовитись про вищу ціну.

86

когосподарського підприємства це завдання може виявитись складнішим (через відсутність довіри з боку землевласників), ніж для давно існуючого колишнього КСП.
Висловлюючись більш загально – будь-які зміни існуючої структури дуже дорого коштують землевласникам, проте набагато дешевше в середньому обходяться
орендарям. Це означає, що ініціатива іде переважно від орендарів. Орендар почне
діяти та ініціювати зміну, якщо це буде вигідним, в першу чергу, для нього. Що стосується землевласників – вони не зможуть так легко змінити умови оренди. Причина
цього криється в особливості структури земельної власності та землекористування в
Україні, яка дісталась у спадок від планової економіки, що на сьогодні привело до дуже нерівномірного співвідношення відносно малої кількості великих орендарів (десь
14000, а це мало у відносному, не абсолютному вимірі) та великої кількості землевласників (близько 7 мільйонів).

3

Яким чином високі операційні витрати стримують конкуренцію
на ринку землі

Як уже розглядалось у попередньому розділі, в Україні існують високі витрати
на здійснення операцій на ринку землі. Ці витрати більше обтяжують землевласників,
які хочуть здійснювати операції з землею, в той час як більшість орендарів можуть
діяти відносно вільно. Це створює дисбаланс позицій на ринку землі. Великі сільськогосподарські підприємства можуть до певної міри вважатись монополіями (точніше
кажучи, монопсоніями), тобто вони можуть прямо домагатись зниження ціни на орендовану землю до рівня, нижчого від того, який міг би існувати на ринку за умови справедливіших відносин між учасниками ринку. Землевласники часто не бачать реальної
альтернативи здачі землі в оренду іншому орендарю. Це призводить до наступних
прямих наслідків:

•

Операції на ринку землі відбуваються відносно рідко;

•

Форма землекористування змінюється дуже повільно;

•

Створення нових малих та середніх сільськогосподарських підприємств відбувається повільними темпами;

•

Орендна плата за землю відносно низька;

•

Ціна на землю також низька;

•

Земля неприваблива як застава для кредитів.

Цей список наслідків дозволяє побудувати наступний причинний ланцюг: структура земельної власності/землекористування створює нерівномірний розподіл операційних витрат між учасниками ринку оренди землі. Це призводить до монопсонічних
стосунків на цьому ринку, що означає його слабкість і заниження рівня орендної плати за землю. У кінцевому рахунку, ця ситуація буде спричиняти низькі ціни на землю,
що є причиною браку кредитів, оскільки земля має низьку заставну вартість. Це створить проблеми для тих же великих сільськогосподарських підприємств, які, начеб то,
отримують вигоду від нинішньої ситуації з низькою орендною платою за землю. Однак, у довгостроковому періоді кількість землевласників, очевидно, зменшиться в результаті продажу землі великим фірмам та інвесторам. Це знизить операційні витрати
на ринку землі і, таким чином, полегшить “міграцію” землі до ефективніших сільськогосподарських підприємств.
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Конкуренція за землю та орендна плата: деякі емпіричні дані

Вищенаведені міркування означають, що якби було кілька сільськогосподарських підприємств на землях колишнього КСП, то конкуренція між ними за орендування
землі призводила б до підвищення рівня орендної плати. У табл. 7.1 та 7.2 приведено
інформацію про платежі за оренду землі та кількість сільськогосподарських підприємств, що конкурують за орендування землі. Ця інформація чітко вказує на наявність
прямої позитивної кореляції між кількістю конкуруючих сільськогосподарських підприємств на ринку землі та розміром орендної плати – чим вищий рівень конкуренції, тим
більший розмір орендної плати.
Таблиця 7.1:

Кількість підприємств-орендарів
на 1000 га

Зв’язок між кількістю підприємств-орендарів на тисячу гектарів та розміром орендної плати за гектар землі по областях
України у 2001 р.
Кількість областей в
групі

1
2
3 і більше

3
8
14

Орендна плата за гектар, грн.
Мінімальна
Максимальна
Середня
46,0
48,3
57,1

68,3
103,6
116,0

57,1
71,6
84,5

Джерело:

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2002); власні розрахунки.

Таблиця 7.2:

Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської та Херсонської областей у 2001 р.

Показники
в розрахунку на підприємство
Розмір с.-г. підприємств, га
Кількість працівників
Середньорічна вартість
основних виробничих фондів і оборотних засобів, тис.
грн.
Прибуток, тис. грн.
Прибуток з га, грн.
Плата за оренду 1 га, грн.
Джерело:

Харківська область (1 господарство на 1000 га
Мін.
Макс.
Середні

Херсонська область (5 господарств на 1000 га)
Мін.
Макс.
Середні

10
2
6

10974
980
109768

2980
160
15812

18
16
7

15063
979
108515

3098
185
9560

2
0,1
2,2

980
7069
483,3

160
142,9
68,3

1.2
0,8
0,7

6988
12049
1309,0

468
318,5
110,5

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2001).

Звичайно, існують також й інші чинники, що також впливають на розмір орендної плати, такі як кліматична зона та якість ґрунту. Наприклад, у Закарпатті кількість
сільськогосподарських підприємств на тисячу гектарів найбільша (28 підприємств).
Але це особливий випадок, коли природні умови відіграють ключову роль – кількість
землі обмежена, до того ж її важко обробляти через нерівності рельєфу. Щоб вилучити ці фактори, ми порівнюємо дві області з приблизно однаковими економічними та
природними умовами, але різним рівнем конкуренції при оренді землі (див. табл. 7.2).
У Харківській області, де на одну тисячу гектарів орендованих земель припадає лише
одне сільськогосподарське підприємство, орендна плата становить 68,3 грн./га на рік.
У Херсонській області, де на тисячу га припадає 5 сільськогосподарських підприємств, середній розмір орендної плати становить 110,5 грн./га, тобто на 61,8 % більше, ніж у Харківській області. Як бачимо, у Херсонській області середній рівень прибутку на сільськогосподарське підприємство вищий, але в той же час, врожайність
зерна та насіння соняшника, головних товарних культур, в Херсонській області нижча,
ніж у Харківській області (зерно – 26,5 та 30,2, насіння соняшника – 5,5 та 12,4 ц/га
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відповідно). У цьому випадку конкуренція за орендування землі не заважає сільськогосподарським підприємствам у Херсонській області бути прибутковішими, ніж підприємства у Харківській області. Конкуренція на ринку землі призводить до збільшення продуктивності та ефективності сільськогосподарських підприємств, тому що загрожує витіснити неефективні підприємства з ринку.
Щоб усунути ефект відмінностей у якості ґрунту, результати малої багатомірної
регресії представлені наступним чином. Залежною змінною в аналізі виступає регіональна орендна плата, а якість ґрунту та конкуренція за орендування землі взяті в
якості пояснювальних змінних. Середній по регіону врожай пшениці (центнерів з гектара) виступає як змінна якості ґрунту, в той час як конкуренція відображається у
співвідношенні між колишніми КСП та новими приватними сімейними фермерськими
господарствами згідно офіційних статистичних даних. Чим більша частка приватних
сільськогосподарських підприємств у порівнянні з колективними (“співвідношення с.-г.
підприємств” в підсумовуючій таблиці), тим вищий рівень конкуренції за землю сільськогосподарського призначення згідно припущення. Результати регресії показано у
наступному рівнянні5:
ОренднаПлата = 5.351 + 2.540(Урожайність) + 2.976(Співвідношення )

[25.023] [1.071]

[1.138]

R 2 = 0.445

Ці цифри можна інтерпретувати наступним чином: збільшення врожаю на один
центнер з гектару підвищує орендну плату на 2,54 грн./га, а збільшення кількості приватних сільськогосподарських підприємств удвічі при збереженні кількості колишніх
КСП збільшує орендну плату на 2,98 грн./га.
На наступному графіку показано прогноз розвитку розміру орендної плати з
урахуванням впливу рівня врожаїв по регіонах, складений на основі аналізу існуючої
орендної плати.

5

Більш детальне представлення даних та результатів регресії можна знайти у короткому додатку до
цього розділу.
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Рисунок 7.1:

Зв’язок між рівнем конкуренції (коефіцієнт співвідношення
кількості фермерських господарств до кількості реформованих КСП) та рівнем орендної плати за землю
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Джерело:
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Відношення приватних підприємств до бувших колективних
сільськогосподарських підприємств

12

Власні розрахунки на основі даних регресійного аналізу (див. Додаток).

Як очікувалось, результати показують чіткий позитивний зв’язок між якістю ґрунту (рівнем врожайності) та розміром орендної плати. Але найбільш цікавим результатом є те, що чим більше існує приватних сільськогосподарських підприємств у порівнянні з колишніми КСП, тим вища орендна плата в регіоні. Чим більше буде приватних сільськогосподарських підприємств, тим більший буде ринок землі, тим вища конкуренція в регіоні і тим вищою буде ціна на землю. R2 із 0.445 в рівнянні свідчить про
те, що підбір регресії досить точний, незважаючи на те, що велике відхилення між
фактичним та прогнозованим розміром орендної плати не пояснюється зовнішніми
змінними.
На рис. 7.1 порівняно фактичну і прогнозовану орендну плату скореговану на
урожайність озимої пшениці за областями. При цьому прослідковується чітка позитивна залежність між рівнем конкуренції на ринку оренди землі у формі співвідношення
кількості орендарів до кількості колишніх КСП і рівнем орендної плати. Звичайно, це
на користь землевласникам, багато з яких пенсіонери, які залежать від додаткового
доходу, оскільки пенсія надто мала. Що стосується орендарів, витрати будуть вищими, але прибуткові підприємства зможуть їх оплатити. Малі новостворені приватні
сільськогосподарські підприємства також матимуть користь від вищих цін на землю.
Частка власної землі у структурі їх власності значно вища ніж у колишніх КСП, а вища
вартість цього активу збільшить їх потенціал в отримані довгострокових кредитів.

5

Рекомендації

Щоб підвищити конкуренцію за орендування землі, необхідно створити адекватне середовище для виникнення нових приватних підприємств. Аграрна політика не
повинна мати дискримінаційні заходи стосовно малих господарств в частині їх субсидування або іншої підтримки. Крім цього потрібно здійснювати наступне:
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1.

Емпіричні результати цього дослідження показують, що приватні сімейні фермерські господарства можуть відігравати ключову роль у пожвавлені ринків
орендованої землі. Місцеві органи влади мають створити необхідні умови для
розвитку приватних сімейних фермерських господарств. Вони мають допомогти
потенційним фермерам у реєстрації та отримані прав власності на землю.

2.

На національному рівні необхідно удосконалити земельне законодавство. Це
стосується закону про розподіл земельних ділянок між землевласниками та
можливості обміну земельних ділянок у випадку зміни орендаря.

3.

Високі витрати на здійснення операцій з землею можна знизити шляхом інституційних нововведень. Будь-які кроки у напрямку поліпшення доступу до інформації для землевласників могли би допомогти дрібним учасникам ринку знайти ділових партнерів: як бажаючих обмінятись земельними ділянками, так і
альтернативних орендарів. Покращення умов для учасників ринку нерухомості
у сільській місцевості могло би допомогти створити критичну масу пропозиції та
попиту, необхідну для старту ринку землі в Україні.

4.

У власності держави все ще перебуває велика кількість землі, яку необхідно
розподілити. Спосіб, у який це робиться, може мати дуже значний вплив на місцеві ринки землі та створення конкурентного середовища.

5.

Більше того, необхідно запропонувати інформаційну програму та юридичну підтримку землевласникам, більшість яких бідні люди, які живуть у віддалених населених пунктах. Права селян, які мають землю і, можливо, не звикли перечити
місцевій владі, потрібно захистити, особливо враховуючи те, що селяни часто
залежать від ставлення місцевої влади і можуть піддаватись значному тиску.

6
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Додаток
Таблиця 7.3:

Детальні результати регресії – орендна плата відповідно до
якості ґрунту та інтенсивності конкуренції

Статистичні дані регресії
Множинна кореляція
R2
Поправка R2
Стандартна похибка
Спостереження

0,667
0,445
0,395
14,449
25

Аналіз варіантів

Регресія
Залишок
Разом

Перетин
Середня врожайність, 1999–
2001 рр.
Співвідношення с.-г. підприємств

Ступінь свободи

F-значення

2
22
24

8,822

Коефіцієнт

t-статист.

P-значення

5,351
2,540

Станд. похибка
25,023
1,071

0,214
2,372

0,833
0,027

2,976

1,138

2,616

0,016

F критичне
0,002
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Таблиця 7.4:

Конкуренція за орендування землі в Україні, 2001 р.

Область

Сукупні
платежі
за оренду
землі,
тис.
грн.

Орендована
земля,
тис. га

Плата
за оренду 1
га, грн.

Кілкість
колишніх
КСП

Кількість
приватних сільськогосподарських
підприємств

Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

90864
94407
27263
95712
87625
41765
4244
98845
8672
70569
87072
6106
16695
71317
101434
83716
27516
55329
38089
89067
70526
66163
93318
13588
45947

783
1095
415
1167
920
871
59
1078
130
821
1012
958
251
799
1223
1201
454
973
499
1304
638
880
901
169
998

116,0
86,2
65,7
82,0
95,2
48,0
71,9
91,7
66,7
86,0
86,0
63,7
47,6
89,3
82,9
69,7
60,6
56,9
76,3
68,3
110,5
75,2
103,6
80,4
46,0

394
886
453
467
518
721
229
392
252
639
464
396
583
444
758
618
376
578
581
532
319
720
595
285
618

1860
12389
571
3265
2192
596
1420
2387
658
1415
2451
1531
1190
4373
5393
1477
535
814
721
1298
3080
1090
879
633
532

Джерело:

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2002).

Співвідношення приватних підприємств/коли
шніх КСП
(“співвідношення с.г. підприємств”)
4,7
1,4
1,3
7,0
4,2
0,8
6,2
6,1
2,6
2,2
5,3
3,9
2,0
9,8
7,1
2,4
1,4
1,4
1,2
2,4
9,7
1,5
1,5
2,2
0,9

Густота
с.-г. підприємств
(кількість
на 1 тис.
га)

2,9
1,9
2,5
3,2
2,9
1,5
27,9
2,6
7,0
2,5
2,9
2,0
7,1
6,0
5,0
1,7
2,0
1,4
2,6
1,4
5,3
2,1
1,6
5,4
1,2
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8

Організаційно-правові форми реформованих
сільськогосподарських підприємств в Україні:
які висновки можуть бути зроблені?

СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО ТА ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ

1

Вступ

Серед основних завдань аграрної реформи загалом і реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств зокрема, було підвищення ефективності вітчизняного сільського господарства та його конкурентоспроможності. Одним з шляхів
досягнення цієї мети стало створення сільськогосподарських підприємств ринкового
типу, де чітко б відокремлювалися право власності на землю та майно, трудові відносини та менеджмент. Важливими етапами при цьому стали указ Президента України про прискорення реформування в агарному секторі економіки (грудень 1999 р.) та
прийнятий Верховною Радою України у 2001 р. Земельний кодекс України. В результаті цього структура сільськогосподарських підприємств в Україні за 2000 і 2001 рр.
змінилася більше ніж за попередні 9 років проведення реформи. При цьому значно
збільшилося гетерогенність (різнорідність) існуючих організаційно-правових форм
сільськогосподарських підприємств.
Які уроки і висновки можна зробити з цього досвіду? Використовуючи інформацію про результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств в
Україні, і, зокрема деталізовану інформацію по господарствах Черкаської області, ми
сконцентрували увагу на двох важливих висновках. Перший стосується організаційних форм господарювання. При цьому слід зазначити те, що багато політиків і вчених-аграрників продовжують говорити про “оптимальні” розміри і структуру сільськогосподарських підприємств. Наші дослідження показують, що такий підхід є помилковим і таким, що відволікає від зосередження на важливіших напрямках аграрної політики.
Другий висновок полягає в тому, що прийняття політичних рішень які ґрунтуються на показниках роботи середньо статичного аграрного підприємства також призводить до їх помилковості. Такі рішення не досягають своєї мети, покращення стану
аграрних підприємств, адже вони мало чим можуть допомогти як підприємствам, показники діяльності яких є вищими від середніх, так і підприємствам з нижчими від середніх показниками господарської діяльності. Саме про це піде мова у наступних
двох підрозділах. В підрозділі 4 ми зробимо висновки з проведеного аналізу.

2

Організаційно-правові форми аграрних підприємств, що виникли в процесі реформування КСП, та тенденції їх змін

В процесі аграрної реформи, однією з основних складових якої була реорганізація КСП, створено декілька нових організаційно-правових форм аграрних підприємств: приватні сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства (в основному товариства з обмеженою відповідальністю) та сільськогосподарські виробничі кооперативи. Основною метою реорганізації
КСП і створення нових організаційно-правових форм господарювання на селі було
підвищення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на засоби виробництва та функціонального розмежування чотирьох

94

основних факторів виробництва – власності на землю, власності на майно, трудових
відносин і менеджменту.
Характерною особливістю динаміки зміни організаційно-правових форм господарювання за перші два роки їх існування стала індивідуалізація господарювання на
селі, тобто перехід від колективних форм господарювання до індивідуальних. Проявляється ця особливість у відносному й абсолютному збільшенні кількості таких організаційно-правових форм аграрних підприємств як приватні й фермерські господарства та значному зменшенню кількості сільськогосподарських виробничих кооперативів і відносному зменшенню господарських товариств. Ці тенденції показано в
табл. 8.1.
Таблиця 8.1:
Кількість агарних підприємств за організаційно-правовими
формами, що створені на базі КСП, та їх динаміка
2001
Організаційні
форми

Джерело:

2967

2003 р. до 2001 р.

2003 р. до 2001 р., %

Кількість

С.-г.
угіддя,
тис. га

Кількість

С.-г. угіддя

Кількість

С.г. угіддя

4580

2505

4046

–462

–534

–15.6

–11.7

6970

13982

5709

11912

–1261

–2070

–18.1

–14.8

2165

3954

1452

2834

–713

–1120

–32.9

–28.3

Кількість

Приватні й фермерські господарства
Господарські товариства
С.-г. виробничі
кооперативи

2003
С.-г.
угіддя,
тис. га

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2002а і 2004).

Загальною тенденцією є зниження кількості сільськогосподарських підприємств
та їх розміру в процесі реструктуризації. Ця тенденція супроводжується виникненням
великих орендних підприємств та дрібних фермерських господарств на базі реформованих КСП. Кількість фермерських господарств зросла з 38,4 тис. одиниць у
2000 р. до 43 тис. одиниць у 2003 р., а площа їх сільськогосподарських угідь – з
2157,6 тис. га до 3094,6 тис. га, або на 43,4 %. Як показано в табл. 8.1. кількість приватних та фермерських господарств, що створювалися на основі КСП, зменшується
повільніше, ніж виробничих кооперативів. Між 2001 і 2003 рр. кількість приватних і
фермерських господарств зменшилася на 462 одиниці або на 18,1 %. При цьому кількість виробничих кооперативів зменшилася на 713 одиниць або 39,2 %. Така ж тенденція спостерігається і відносно сільськогосподарських угідь за цими формами господарювання.
Загалом, сільськогосподарські виробничі кооперативи, як організаційноправова форма аграрного підприємства, найбільше містить у собі засади колективних сільськогосподарських підприємств, а за деякими положеннями навіть перевищує їх. Саме це, на нашу думку, і стало основною причиною різкого скорочення їх
кількості1.
Таким чином, наведена статистична інформація підтверджує висновок про те,
що у сільському господарстві України відбувається процес індивідуалізації господарювання, перехід від колективних форм господарювання до індивідуальних. В той
час як загальна кількість сільськогосподарських підприємств створених на базі КСП,
зменшується, кількість приватних підприємств та площі їх сільськогосподарських
угідь зменшуються нижчими темпами. Цей процес супроводжується концентрацією

1

Тут ми говоримо про виробничі кооперативи загалом, однак це не заперечує успішну діяльність
окремих з них (див. нижче).
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землі та майна колишніх КСП в руках однієї або декількох осіб, поєднання в одній
особі власника і менеджера (у приватних та фермерських господарствах). Однак,
індивідуальна форма господарювання не обов’язково передбачає створення дрібних
за розмірами підприємств. Як показує практика, приватне або фермерське господарство може мати досить значні розміри, використовувати тисячі і навіть десятки тисяч
гектарів землі шляхом її оренди. Загалом, в індустріальних країнах Європи і Північної
Америки існує чітка тенденція укрупнення сільськогосподарських підприємств, хоча
за історичними передумовами сімейні ферми залишаються там домінуючим типом
господарювання в сільському господарстві.
В табл. 8.2 наведено основні показники роботи господарств Черкаської області
за їх організаційно правовими формами у 2001 р.2. Ці дані свідчать про те, що немає
значної різниці в розмірах господарств за організаційно-правовими формами. Це
стосується сільськогосподарських угідь, середньорічної чисельності працюючих, виробничих витрат, розміру капіталу, виручки від реалізації продукції. Стосовно ж прибутку, то він значно вищий у приватних підприємствах порівняно з господарськими
товариствами і сільськогосподарськими виробничими кооперативами. Цей факт також говорить на користь індивідуального господарювання, де за рахунок приватної
ініціативи ефективність господарювання є вищою.
Слід також зазначити, що розмах варіації по прибутку на 1 га у господарських
товариствах і виробничих кооперативах значно більший ніж у приватних господарствах3. Більше того, найбільші господарські товариства є значно більшими за найбільші
приватні підприємства чи виробничі кооперативи, з огляду на кількість землі, вартість
капіталу і виручку. Це говорить про значну диференціацію економічної ефективності
у цих підприємствах, зокрема, у господарських товариствах (табл. 8.2). Тому потрібно дуже обережно робити висновки про ефективність роботи загалом господарських
товариств і виробничих кооперативів. Відносно отриманого прибутку, найкращі кооперативи функціонують досить успішно, не дивлячись на те, що загалом за всією їх
сукупністю вони виглядають дещо гірше порівняно з іншими формами господарювання.

2

3

У Розділі 9 “Оцінка ефективності сільськогосподарських підприємств України” представлено
дослідження ефективності сільськогосподарських підприємств України, в т.ч. за організаційноправовими формами, на основі детального економетричного аналізу.
У кооперативах на 1 га отримано 115 грн. збитку, не дивлячись на те, що в цілому, по
середньостатистичному виробничому кооперативу отримано 51 тис. грн. прибутку. Цей феномен
можна пояснити значною збитковістю окремих кооперативів, які мають не значні земельні площі та
спеціалізуються на тваринницькій продукції.
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Таблиця 8.2:

Показники

Показники розмірів господарств в Черкаській області за їх
організаційно-правовими формами у 2001 р. (в розрахунку на
одне підприємство)
Мінімум

Максимум

Середнє

Стандартне
відхилення

Приватні й фермерські господарства (57)
Сільськогосподарські угіддя, га
6
3972
1467
3
438
141
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
12
14296
3589
Вартість основних і оборотних фондів, тис.грн.
Виробничі витрати, тис.грн.
14
4153
1099
Виручка від реалізації, тис.грн.
17
6963
1406
Прибуток, тис.грн.
–373
3004
134
Прибуток на 1 га, грн.
–220
756
86
Господарські товариства (450)
Сільськогосподарські угіддя, га
3
35500
1688
2
3065
162
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
2
53378
4908
Вартість основних і оборотних фондів, тис.грн.
Виробничі витрати, тис.грн.
28
44791
1461
Виручка від реалізації, тис.грн.
22
55291
1702
Прибуток, тис.грн.
–1394
3720
72
Прибуток на 1 га, грн.
–19651
9467
16
Сільськогосподарські виробничі кооперативи (45)
Сільськогосподарські угіддя, га
12
3836
1846
21
481
211
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
520
29560
8967
Вартість основних і оборотних фондів, тис.грн.
Виробничі витрати, тис.грн.
79
3570
1477
Виручка від реалізації, тис.грн.
77
4469
1683
Прибуток, тис.грн.
–904
1649
51
Прибуток на 1 га, грн.
–10112
7067
- 115
Джерело:

Коефіцієнт
варіації

926
101

0,63
0,74

101

0,99

3539
1432
485
173

0,94
1,02
3,62
2,0

1892
172

1,12
1,06

5690

1,16

2616
3201
422
1341

1,79
1,88
5,84
82,5

931
107

0,50
0,52

6513

0,73

786
990
374
1918

0,53
0,59
7,50
–16,7

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2001с).

Не доцільно також ставити питання в площині формування оптимальних за
розмірами підприємств в залежності від агро кліматичної зони їх розташування. Як
показує аналіз показників діяльності аграрних підприємств в розрізі областей та агро
кліматичних зон, їх розмір суттєво не впливає на результати господарювання. Одне
підприємство може бути дуже успішним розміром 10 га, а інше – 10 тис. га не залежно від агро кліматичної зони його розташування. Тут немає нічого дивного і теж саме
ми можемо спостерігати в інших країнах світу.
Звичайно, якщо виходити з чисто теоретичних засад, то можна говорити про
оптимальний розмір певного типу господарств. При цьому крупніші підприємства будуть вигравати за рахунок ефекту масштабу виробництва, що дозволить їм мати нижчу собівартість одиниці продукції порівняно з малими підприємствами. Однак
управління аграрним підприємством вимагає ширшого підходу ніж зосередження на
його технічній оптимізації, яка є тільки одним з багатьох чинників системи менеджменту. Наприклад, можливості керованості, стимулювання і контролю за працівниками є
не менш важливим елементом системи управління підприємством. Чим крупніше за
розмірами підприємство, тим складніше в ньому контролювати індивідуальні трудові
зусилля працівників. Таким чином зниження виробничих витрат за рахунок масштабу
виробництва може бути знівельоване іншими негативними чинниками. Тому керівни-
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ки різних організаційно-правових форм підприємств повинні мати свої підходи при
розв’язанні проблеми конкуруючих чинників організації роботи підприємства і знаходити свої компроміси. Будь-яка спроба визначити або нав’язати оптимальні розміри
підприємств ззовні не матиме успіху.
До речі, існування різних за розмірами, спеціалізацією, організаційно-правовою
формою господарювання підприємств є дуже доцільним. Існування таких підприємств є свого роду експериментом з вивчення специфіки різних організаційноправових форм сільськогосподарських підприємств. В ході експерименту окремі підприємства досягають успіху, а окремі банкрутують. В процесі цього генеруються нові
ідеї стосовно менеджменту аграрних підприємств, закріплюється позитивний досвід
та вивчаються помилки з метою їх запобігання в майбутньому.
Одним із значних недоліків поточної ситуації в сільському господарстві України
є те, що більшість керівників аграрних підприємств не бажають експериментувати і
слідують усталеним нормам і правилам організації виробництва. Однак вони повинні
заохочуватися до експерименту і шукати вирішення специфічних для кожного господарства проблем. З іншого боку, політики не повинні прагнути уніфікувати розміри і
структуру сільськогосподарських підприємств, а навпаки, сприяти різноманітності
форм і методів ведення господарювання, їх ринковій орієнтації з метою удосконалення управління та підвищення ефективності.
Однак, це не означає, що науковці не повинні досліджувати питання оптимальних розмірів і взаємозв’язку між технічною ефективністю з одного боку, і управлінською неефективністю з іншого боку. Такі дослідження допоможуть виявити тенденції і
напрямки можливих еволюційних структурних змін в аграрних підприємствах. Наприклад, в країнах Європейського Союзу з розвитком технології виробництва зерна стала можливим заміна праці на капітал і таким чином підвищення технічної ефективності й зниження собівартості одиниці продукції шляхом зниження витрат на працю. Результатом цього стала чітка тенденція до збільшення розмірів підприємств, що спеціалізуються на виробництві зерна.
Насправді можливо, що багато зернових господарств в Україні є значно ближчими до оптимального розміру ніж ферми в Європі чи ще десь. Однак при цьому потрібно враховувати яку технологію виробництва вони застосовують, наскільки інтенсивно використовується капітал та який рівень екстенсивності використання праці.
Виходячи з існуючої нестачі капіталу і надлишку робочої сили на селі, використання
сучасних технологій може бути не можливим. В сучасних умовах України, можливо, є
сенс використовувати працеінтенсивні технології, що в свою чергу, спричинятиме
зменшення розмірів підприємства. Однак це не є питанням, яке може бути вирішене
науковцями, консультантами чи бюрократами. Тільки практика, “ринкова лабораторія” може підказати механізм, який дасть швидку і гнучку відповідь на це питання.
Значна різниця в розмірах аграрних підприємств у колишньому Радянському Союзі і
країнах Заходу, з точки зору технології й менеджменту, демонструє на скільки не доцільним є втручання політиків у цей механізм, відсутність експериментування та не
гнучкої структури підприємств.

3

Середньостатистичні показники діяльності аграрних підприємств та їх використання

Дискусія стосовно гетерогенності або різноманітності організаційних форм
сільськогосподарських підприємств має також важливе значення стосовно висновку
про те, що усереднені показники діяльності аграрних підприємств часто не відобра-
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жають існуючого стану більшості таких підприємств. Таким чином, робити висновки,
ґрунтуючись на такій інформації, часто є недоцільним.
На рис. 8.1 показано динаміку рівнів рентабельності в цілому по господарствах
України, Черкаській області, Золотоноському району і одному з кращих господарств
цього району, а в табл. 8.3 – мінімальні, максимальні та середні значення за основними показниками, що характеризують підприємства Золотоноського району. На основі цієї інформації очевидно, що робити певні висновки і приймати політичні рішення на основі середніх даних по господарствах України, області чи району є не коректним, адже вони значно відрізняються від мінімальних і максимальних значень.
Рисунок 8.1:

Динаміка рівня рентабельності в середньому по Україні, Черкаській області, Золотоноському району Черкаської області
та одному з кращих господарств цього району
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ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2001а, с. 127; 2002б, с. 2).

Так, з табл. 8.3 видно, що прибуток на 1 га по господарствах району коливається від збитку в 473 грн. до прибутку в 4614 грн. при середньому значенні цього
показника по всіх господарствах району 173 грн., капітальні інвестиції на 1 га, відповідно становлять 5,22 грн., 3003 грн. і 247 грн., рівень рентабельності (збитковості) –
63,9 %, 88,3 % і –2,57 %, мінімальне значення оборотних засобів на 1 га становить
208 грн., максимальне 11874 грн., а середнє 1332 грн. Тобто мінімальні і максимальні
значення показників різняться в десятки разів. В табл. 8.3 наведено дані тільки по
одному району. Можна не сумніватися, що в розрізі всіх господарств області різниця
між мінімальними і максимальними значеннями показників господарської діяльності
підприємств буде ще більшою, ніж по району, а в межах всієї України – ще більшою,
ніж по одній області.
Маючи таку різницю в показниках, як на основі їх середніх значень можна будувати аграрну політику? Уявімо собі, що парламент прийняв закон про субсидування сільського господарства виходячи із середнього рівня рентабельності 10 %. Для
багатьох підприємств це занадто високий рівень і надані субсидії не зможуть значно
покращити їх стан. Однак для інших підприємств такий рівень рентабельності вже
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давно досягнуто і надання їм субсидій означатиме подарунок від уряду (такі підприємства є, див. табл. 8.3). В результаті ж, гроші виділені на субсидії не принесуть очікуваного результату.
Таблиця 8.3:

Характеристика основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Золотоноського району Черкаської
області за 2001 р.

Показники
Прибуток, тис. грн.
Прибуток на 1 га, грн.
Капітальні інвестиції на 1 га, грн.
Рівень рентабельності, %
Оборотні засоби на 1 га, грн.
Поточні зобов’язання на 1 га, грн.
Джерело:

Mін.

Maкс.

Середнє

Стандартне
відхилення

Коефіцієнт
варіації

–1334
–473

3720
4614
3003
88,3
11874
7760

258
173
247
–2,57
1332
846

980
805
486
26,89
1837
1248

3,79
4,64
1,97
–10,46
1,38
1,48

5,22
–63,9
208
42,5

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ (2001б).

Прийняття політичних рішень, що базуються на середньостатистичних показниках діяльності сільськогосподарських підприємств можна порівняти з медичною
практикою. Чи можна назначати лікування пацієнтам виходячи з середньої по лікарні
температури тіла хворих? Вона може складати, наприклад, 370, тоді коли в окремих
хворих вона коливається від 350 до 400. Можна тільки уявити як подіє на хворих однаковий для всіх курс лікування. Дискусії стосовно окремих питань аграрної політики
в Україні інколи нагадують цей приклад. Так, запровадження фіксованого сільськогосподарського податку пояснювалося низькою прибутковістю сільськогосподарських
підприємств в Україні. Це може бути і так, однак фіксований сільськогосподарський
податок платять всі підприємства не залежно від рівня їх рентабельності. В цій ситуації найменш прибуткові підприємства отримують не достатню підтримку через пільги
в оподаткуванні, тоді як високоприбуткові господарства отримують можливість ухилятися від сплати належних податкових сум до державного бюджету. Прийняття політичних рішень на основі середніх показників діяльності аграрних підприємств базується на помилковому допущенні, що всі аграрні підприємства є гомогенні, тобто однорідні й потенційно прибуткові, а державна підтримка забезпечить їм необхідний
рівень прибутковості. Однак у дійсності певна частина сільськогосподарських підприємств в Україні є потенційними банкрутами. Чим швидше ці підприємства збанкрутують ти швидше вони перейдуть до кращих менеджерів і тим швидше державна підтримка може бути переадресована до підприємств, що дійсно мають реальні шанси
стати прибутковими, або на вирішення соціальних проблем сільської місцевості.

4

Висновки і пропозиції

1.

У післяреформаційний період в сільському господарстві України спостерігається чітка тенденція до індивідуалізації господарювання. Вона проявляється в
значному зростанні кількості приватних і фермерських господарств в яких власником підприємства є одна особа, та суттєвому зменшенні кількості сільськогосподарських виробничих кооперативів, які за своєю суттю мало чим відрізняються від колгоспів. Ця тенденція відповідає світовій практиці ведення сільського господарства. Однак індивідуалізація ведення сільського господарства
не означає створення дрібних аграрних підприємств. Практика засвідчує, що за
своїми розмірами приватні та фермерські господарства, що створені на базі
КСП є досить крупними за рахунок оренди землі й майна у колишніх членів
КСП. При цьому розмір підприємства не є критерієм його ефективності.

100

2.

Незважаючи на те, що за своїми розмірами підприємства різних організаційноправових форм господарювання створених на базі КСП є приблизно однаковими, приватні й фермерські господарства отримують майже у двічі більше
прибутку на 1 га ніж сільськогосподарську виробничі кооперативи. Це свідчить
про те, що сільськогосподарські виробничі кооперативи мають певні недоліки
як форма ведення аграрного бізнесу. Разом з тим, кращі виробничі кооперативи мають таку ж високу ефективність господарювання як і приватні підприємства та фермерські господарства. Таким чином, не можна говорити про “оптимальну” організаційно-правову форму аграрного підприємства. Все залежить
від конкретних ситуацій і обставин.

3.

Аналіз основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств показує, що розмір підприємства не має значного впливу на рівень цих показників. Не доцільно також ставити питання в площині формування оптимальних за
розмірами підприємств в залежності від агро кліматичної зони їх розташування. Все залежить від спеціалізації підприємства і раціонального співвідношення основних факторів виробництва – землі, капіталу, праці та менеджменту.
Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства не є
тільки питанням оптимізації технічних чи інженерних процесів. Менеджмент,
зокрема, менеджмент трудових ресурсів, стає критичним моментом при збільшенні розміру підприємства і може звести на нівець всі інші потенційні переваги такого збільшення.

4.

Політики повинні розглядати сільське господарство як гігантську лабораторію,
в якій відбувається постійні процеси змін організаційних форм, розмірів та
стратегії розвитку підприємств у відповідності до обставин в яких знаходиться
кожне конкретне підприємство. Тому не потрібно намагатися диктувати їх розміри і організаційні форми, а сприяти ринковому пошуку комбінацій і експерименту з метою залучення інновацій та нових, не стандартних рішень.

5.

Не доцільно і помилково робити висновки про діяльність сільськогосподарських підприємств на основі середньостатистичних показників по району, області
чи Україні загалом і на основі цих висновків приймати політичні рішення. Такі
рішення не матимуть об’єктивної основи і призводитимуть до не обґрунтованих
витрат державних коштів та не даватимуть бажаних результатів. Показники господарської діяльності між гіршими і кращими аграрними підприємствами різняться в десятки разів і середнє значення цих показників не характеризує ситуацію в галузі. Тому, при прийнятті політичних рішень потрібно орієнтуватися
на конкретні підприємства, а не на середньостатистичні, зокрема на ті, які дійсно потребують підтримки і можуть її ефективно використати.
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9

Оцінка ефективності
підприємств України

сільськогосподарських

ВІКТОРІЯ ГАЛУШКО, БЕРНХАРД БРЮММЕР ТА СЕРГІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО

1

Вступ

Перехід від планової до ринкової економіки виявився болючим для більшості
країн Центральної і Східної Європи. Однак, дослідження, які порівнюють досягнення
та невдачі в цих країнах (наприклад, LERMAN та інші, 2004), доводять, що ринкова
орієнтація призводить до покращення ефективності та ефективного розміщення ресурсів. За перші 10 років перехідного періоду в українському сільському господарстві
спостерігалося різке падіння виробництва. У 2000 р. обсяг сільськогосподарського
виробництва складав лише 53 % від рівня 1990 р. і лише у 2001 р. обсяги аграрного
виробництва почали зростати. Виникає питання: чому ринкові механізми не сприяли
досягненню очікуваних результатів і які чинники визначають такий розвиток сільського господарства?
У більшості випадків падіння виробництва можна пояснити а) зменшенням обсягів використання засобів виробництва; б) погіршенням суто технічної ефективності
(тобто, неефективним використанням ресурсів); в) зменшенням ефективності масштабу (тобто відхиленням від оптимальних обсягів виробництва) і г) технологічними
регресом. Всі ці чинники впливають на обсяги виробництва і цей вплив може діяти в
різних напрямках. Так, технологічні зміни можуть позитивно впливати на обсяги виробництва, а погіршення технічної ефективності може стримувати процес виробництва. Питання про вплив кожного із цих чинників на виробництво сільськогосподарської продукції є емпіричним. Тому мета даної роботи полягає в аналізі впливу кожного
із вище наведених чинників на зміну загальної продуктивності в сільському господарстві України за 1996–2000 рр.
Аналіз ефективності є важливим за декількох причин. По-перше, на макро рівні
декомпозиція зміни загальної продуктивності надає цінну інформацію аграрним політикам, оскільки вона дозволяє виявити можливі джерела підвищення продуктивності
і, можливо, розширення виробництва. Крім того, аналіз ефективності на рівні окремих
підприємств дозволяє визначити раціональні розміри сільськогосподарських підприємств, оптимальне співвідношення ресурсів і мінімальні обсяги ресурсів, необхідних
для виробництва певної кількості продукції4.
Ми оцінюємо технічну ефективність і ефективність розміщення ресурсів (її ще
називають алокативною ефективністю) на рівні окремих підприємств та аналізуємо
взаємозв’язок між ефективністю підприємства з формою їх власності. Ми також намагаємося визначити оптимальне співвідношення ресурсів і оптимальну кількість кожного із факторів виробництва для виробництва одиниці продукції. На макро рівні ця
робота дає загальний огляд тенденцій в українському сільському господарстві протя-

4

У Розділі 8 “Організаційно-правові форми реформованих сільськогосподарських підприємств в
Україні: які висновки можуть бути зроблені?” обговорюється концепція “оптимального розміру”
аграрних підприємств, в якому наголошується, що ця концепція не є абсолютною (тобто один розмір
підходить не всім підприємствам). Оптимальний розмір змінюється від підприємства до
підприємства в залежності від природніх умов, управлінських знань керівників, відстані до ринків
збуту і засобів виробництва, тощо.
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гом 1996–2000 рр. і детальний аналіз зміни у загальній продуктивності, технічній
ефективності й технологічному прогресі.
Структура роботи є наступною. Підрозділ 2 містить опис методології, що використовується для аналізу. В підрозділі 3 описані змінні. Далі розглядається аналіз
ефективності на рівні окремих сільськогосподарських підприємств в п’яти центральних областях України (підрозділ 4). В підрозділі 5 проводиться аналіз ефективності
сільськогосподарських підприємств на галузевому рівні у 1996–2000 рр. Його метою є
пояснення змін в українському сільському господарстві в цілому. Заключний підрозділ містить висновки і рекомендації.

2

Методологія

В цій роботі використано аналіз Оболонки Даних (Data Envelopment аналіз)
(DEA). Перевагою цього (непараметричного) підходу над параметричним, який використовувався при аналізі українського і російського сільського господарства в попередніх дослідженнях (VOIGT, 2002; KURKALOVA та JENSEN, 2002), є те, що ми не робимо
припущень стосовно форми виробничої функції.
Під поняттям ефективності підприємства розуміється здатність підприємства
виробити якомога більше продукції, використовуючи дану кількість ресурсів (“технічна ефективність виробництва продукції”). Або, альтернативно, ми можемо сказати,
що ефективність означає здатність підприємства виробити даний обсяг продукції,
використовуючи мінімум ресурсів (“технічна ефективність використання ресурсів”).
Обидва визначення є рівнозначними за умови постійного ефекту масштабу і вибір
методу при аналізі ефективності залежить від “поведінки” виробничої одиниці. Якщо
кінцевою метою роботи підприємства є максимізація виручки – тоді доцільною є технічна ефективність виробництва продукції. Однак, якщо підприємство притримується
принципу мінімізації витрат – тоді при аналізі ефективності необхідно оперувати поняттям технічної ефективності використання ресурсів. У нашому випадку ми припускаємо, що сільськогосподарські підприємства максимізують дохід. Це припущення є
цілком доцільним, оскільки за умов планової економіки метою сільськогосподарських
підприємств було виконання виробничих планів будь-якою ціною, навіть якщо використання ресурсів було економічно неефективним. З початком перехідного періоду
держава спочатку зменшила поставки ресурсів сільськогосподарським підприємствам, а потім повністю відмовилася від цієї практики. За цих умов підприємства були
змушені навчитися економно використовувати ресурси для того, щоб підтримувати
сталі обсяги виробництва. Отже, ми припускаємо, що метою роботи сільськогосподарських підприємств є, що найменше, повернення до рівня виробництва 1990 р.,
використовуючи при цьому мінімум ресурсів. Отже, в даній роботі ми зосереджуємо
нашу увагу на ефективності виробництва продукції, яка пояснена нижче.
Основою DEA є побудова кривої (межі) базуючись на кращих підприємствах.
Це досягається шляхом вирішення задачі лінійної оптимізації:
Fkt = max λ
за умови наступних обмежень
K

ykt , m ≤ ∑ z kt ykt , m , m=1…M
k =1

K

λk xkt , n ≥ ∑ z kt xkt , n , n=1…N
k =1

(9.1)
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K

zkt ≥ 0 , ∑ zkt = 1 (змінний ефект масштабу (ЗЕМ),
k =1

де, Fk = max λk – технічна ефективність використання ресурсів фірми k за ФАРЕЛЛОМ , zk – змінні, що показують інтенсивність, з якою використовується кожне підприємство при побудові кривої найкращих підприємств, yk,m – продукція k-того підприємства m-ного виду, xk,n – залучений ресурс n-ного виду, t – індекс часу і k = 1…K
– кількість підприємств. Розв’язки даної проблеми оптимізації були отримані за допомогою комп’ютерної програми OnFront2. Значення Fkt більші за одиницю показують
наскільки можна збільшити випуск продукції за даного набору факторів виробництва.
Згідно COELLI та BATTESE (1998), технічна ефективність випуску продукції може набирати значень від нуля до одиниці та обернено пропорційна значенню показника (9.1).
В нашій роботі ми використовуємо визначення технічної ефективності за COELLI та
BATTESE.
Перш ніж продовжувати пояснення методології, необхідно зробити декілька
зауважень стосовно інтерпретації технічної ефективності. По-перше, технічна ефективність є відносним показником, тобто, ми розглядаємо технічну ефективність підприємства відносно інших підприємств. Якщо кількість спостережень у вибірці незначна і підприємства більш-менш однорідні, то більшість підприємств може виявитись
ефективними, навіть якщо з економічної точки зору вони не використовують ресурси
ефективно. Крім того, оскільки Fkt є відносним показником, то він дуже чутливий до
“крайніх” спостережень (спостережень, які значно відрізняються від інших). Отже, перед початком аналізу ці “крайні” спостереження вилучаються.
По-друге, у реальній економіці у більшості випадків ресурси, що використовуються різними підприємствами, відрізняються між собою. Це зауваження особливо
важливе відносно такого ресурсу як земля. Тому щоб зробити точніший аналіз, необхідно враховувати неоднорідність ресурсів. Проте неоднорідність, скажімо, такого
ресурсу як земля, визначається різницею у кліматичних умовах, природній родючості
ґрунту та іншими чинниками, які досить складно оцінити. Тому для спрощення аналізу ми робимо досить сильне припущення, що ресурси є однорідними.
По-третє, початково показник технічної ефективності розраховувався лише виходячи із фізичних обсягів ресурсів і виробленої продукції. Однак у більшості випадків дуже важко зібрати реальні дані стосовно фізичних обсягів всіх ресурсів, що використовуються у виробництві. Саме тому в аналізі дуже часто використовуються агреговані дані (наприклад, виручка (результат діяльності) і матеріальні витрати (ресурси). Однак використання агрегованих даних може призвести до зміщених оцінок ефективності (FÄRE та інші, 2002).
До цього моменту наше дослідження зосереджувалось на технічній ефективності випуску продукції. Однак, економісти також зацікавленні у вимірювані спроможності підприємства вибрати оптимальну (максимізуючи прибуток) комбінацію виробництва продукції. Така спроможність називається “ефективністю розміщення ресурсів”. Добуток технічної ефективності та ефективності розміщення ресурсів дає “економічну ефективність”, яка показує спроможність підприємства виробляти якомога
більше продукції із даного набору факторів виробництва та спроможність вибрати
оптимальний асортимент продукції.
Однією з цілей даного аналізу є порівняння ефективності підприємств різних
форм власності. Ідея цього підходу зображена на рис. 9.1 для підприємств двох
форм власності і для випадку, коли виробляється лише один вид продукції і використовується один вид ресурсу.
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Рисунок 9.1:

Джерело:

Загальна межа

Власна презентація.

Нехай ABCD описує технологію, скажімо, державних підприємств, а RQFG –
приватних підприємств. Крива технології ABFG побудована за припущенням, що підприємства мають однакову технологію виробництва і має назву Загальної Межі. Розглянемо державне підприємство S. Відстань SL вимірює технічну неефективність в
групі державних підприємств. Відстань від межі державних підприємств до Загальної
межі (LN) вимірює неефективність притаману типу власності, і називається структурна технічна неефективність. Далі розглянемо приватне підприємство P. Хоча воно є технічно неефективним в групі приватних підприємств, його структурна ефективність дорівнює одиниці. Отже, вищі середні значення структурної ефективності для
приватних підприємств, наприклад, означають деяку їх організаційну перевагу над
державними підприємствами.
Показник технічної ефективності також використовується при аналізі продуктивності. Показник Загальної продуктивності факторів виробництва (ЗПФ) розраховується як відношення середнього продукту двох періодів, тобто
ЗПФ =

y t +1 / x t +1

(9.2)

y t / xt

Індекс загальної продуктивності факторів (Мі) або Індекс Малмквіста, розраховується за формулою:
M i (x

t +1

,y

t +1

 Dit ( x t +1 , y t +1 ) Dit +1 ( x t +1 , y t +1 ) 

, x , y ) = 
⋅
t
t
t
Dit +1 ( x t , y t ) 
 Di ( x , y )
t

1/ 2

t

(9.3)

або, альтернативно, ми можемо представити його у вигляді

M i ( x t +1 , y t +1 , x t , y t ) = E ( x t +1 , y t +1 , x t , y t ) ⋅ T ( x t +1 , y t +1 , x t , y t )

(9.4)
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Е(.) показує відносну зміну ефективності у періоді t порівняно із періодом t+1.
Т(.) показує технологічну зміну, яка вимірює зміщення кривої виробничих можливостей між двома періодами (MAO та KOO, 1996).

3

Визначення і опис змінних

3.1

Опис змінних, що використовуються при аналізі технічної і економічної ефективності, а також ефективності розміщення ресурсів

Ми використовуємо дані фінансових звітів сільськогосподарських підприємств,
наданих МІНІСТЕРСТВОМ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за 2001 р. Вибірка охоплює 85 %
підприємств п’яти центральних областей України: Вінницької, Кіровоградської, Черкаської, Київської і Полтавської. В цілому, після огляду даних і вилучення із аналізу
підприємств із “нереальними” даними (наприклад, нульові витрати на корми в разі
коли підприємство спеціалізується на виробництві продукції тваринництва тощо) ми
отримали вибірку із 2658 спостережень: господарські товариства (1651 підприємств),
кооперативи та державні підприємства (468) і приватні підприємства (529). Через те,
що кооперативи є підприємствами, які пройшли найлегший шлях реструктуризації,
згідно Указу Президента наприкінці 1999 р., то насправді не має реальної різниці між
кооперативами та державними підприємствами, і ми вважаємо їх однією групою.
Ми використовуємо 10 видів продукції: а) зернові (в центнерах), насіння соняшнику (ц), цукровий буряк (ц), дохід із продажу інших культур (тис. грн.); б) яловичина
(ц), свинина (ц), молоко (ц), дохід із продажу інших продуктів тваринництва (тис. грн.);
с) перероблене м’ясо (ц) та доходи від продажу інших продуктів переробки (тис. грн.).
Щоб порахувати економічну ефективність, в якості агрегованого випуску продукції ми
використовували доходи від продажу. Потенційна проблема з використанням доходів
від продажу полягає у тому, що ціни на продукцію сільського господарства можуть
систематично відрізнятися з підприємствами різних фом організації. Наприклад,
державні підприємства можуть отримувати фактори виробництва від держави, але
потім вони повинні продавати продукцію заготівельним організаціям за нижчими від
ринкових цін. Таким чином, маючи такий самий обсяг виробленої продукції у фізичному виразі державні підприємства можуть виявитися менш ефективними, тому що
вони отримують нижчі ціни за свою продукцію. Ми припускаємо, що ціни на продукцію
є однаковими для всіх підприємств, але таке припущення може дещо викривити наші
результати.
В ході аналізу ми використовуємо 7 факторів виробництва: насіння, корми, мінеральні добрива, енергія, паливо та запчастини, земля та робоча сила. Дані стосовно витрат на міндобрива були трансформовані в тони діючої речовини, використовуючи інформацію надану Міністерством аграрної політики стосовно середніх цін за
тонну діючої речовини у 2001 р. (1825 грн./т). Витрати на електроенергію були
трансформовані в матеріальний вираз, використовуючи ціну 18,8 коп/кВт. Для оцінки
робочої сили ми використовуємо середню кількість працівників, зайнятих у виробничому процесі.
3.2

Опис змінних, що використовуються при розрахунку ЗПФ

Щоб оцінити ЗПФ ми використовуємо дані стосовно факторів виробництва та
випуску сільськогосподарської продукції для 25 областей у 1996–2000 рр. В сукупності для аналізу ми отримуємо панель даних, що складається із 125 спостережень.
Агреговані дані на рівні області враховують тільки сільськогосподарські підприємства
(домогосподарства та підсобні господарства не розглядаються).
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Ресурси і вироблена продукція, що використовуються при аналізі ЗПФ, представлені наступними змінними:

•

Робоча сила – кількість працівників, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах. Данні взяті із статистичного щорічника України за 2001 р.

•

Земля – площа сільськогосподарських угідь, що знаходяться у використанні
сільськогосподарських підприємств. Цей показник розрахований на основі інформації наданої МІНІСТЕРСТВОМ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

•

Виробничі потужності сільськогосподарських підприємств – енергетична потужність в кінських силах. Данні взяті із збірника виданого МІНІСТЕРСТВОМ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Недоліком цього показника є те, що він не приймає до
уваги вік капіталу і не дає уяви про сучасність технологій.

•

Мінеральні добрива – в тоннах діючої речовини.

•

Вартість валової продукції – у співставних цінах 1996 р. (млн. грн.)

4

Ефективність сільськогосподарських підприємств: емпіричні
результати

Якщо існують значні розбіжності в середніх показниках ефективності сільськогосподарських підприємств в залежності від організаційної форми, ми повинні оцінити
технології виробництва для кожної групи підприємств, а не одну спільну технологію.
Результати оцінки технологій для кожної групи підприємств не можна використовувати для порівняння показників ефективності між різними організаційними формами.
Вони надають цінну інформацію стосовно того, наскільки неоднорідними є підприємства всередині кожної групи. Таким чином, ми розпочинаємо з оцінки виробничої функції Кобба-Дугласа, використовуючи дані у розрізі 2658 спостережень. Щоб врахувати можливі зсуви технології між різними формами власності, а також еластичності
виробництва, ми запроваджуємо фіктивні змінні для точки перетину та ефектів взаємодії. Таким чином, ми розрізняємо приватні підприємства, сільськогосподарські товариства та кооперативи. Результати економетричних обрахунків представлені в
табл. 9.1. Так як точки перетину та еластичності виробництва, які однакові для всіх
груп можна відкинути за 1 % рівня значимості, то припущення про спільну технологію
виробництва є нелогічними і ми оцінюємо показники ефективності окремо для кожної
форми власності.
Функції кернел щільності (кernel density functions), що описують розподіл показників ефективності кожного підприємства, зображені в додатку на рис. 9.1–9.3. Цікаво
відмітити, що всі розподіли є бімодальними, тобто всі типи підприємств мають відносно маленьку групу підприємств із високим показником ефективності та відносно велику групу неефективних підприємств. Більше того, сільськогосподарські товариства
видаються найнеодноріднішою категорією підприємств. Середні показники ефективності зазначені нижче в табл. 9.1.
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Таблиця 9.1:
Типи підприємств

Середні показники ефективності
Технічна ефективність

Ефективність
розміщення
ресурсів

Економічна
ефективність

Структурна технічна ефективність

Приватні підприємства
0,87 (1,15) *
0,75 (1,33)
0,65 (1,54)
0,86 (1,16)
Сільськогосподарські това0,75 (1,33)
0,52 (1,92)
0,40 (2,50)
0,94 (1,06)
риства
Кооперативи
0,86 (1,16)
0,68 (1,47)
0,60 (1,67)
0,79 (1,27)
Примітка:
* Як було зазначено в підрозділі 2, використовуючи визначення COELLI та BATTESE ефективності виробництва, показники приймають значення в інтервалі від 0 до 1, де 1 позначає ефективне підприємство. Якщо хтось хоче знайти на скільки можна збільшити виробництво, потрібно порахувати показник обернений до показника ефективності за COELLI
та BATTESE . Ми надаємі ці значення в дужках.
Джерело:
Власні розрахункии.

Дані результати показують, що середній показник технічної ефективності приватних підприємств дорівнює 0,87. Звідси, середнє приватне підприємство може збільшити випуск продукції на 15 % завдяки кращому використанню існуючих ресурсів.
Приватні підприємства виявляються менш успішними в оптимальному виборі асортименту продукції, ніж у виробництві найбільшого обсягу продукції за даного набору
ресурсів. Якби виробництво відбувалось в точці ефективного розміщення ресурсів,
їхній випуск продукції збільшився б в середньому на 33 %. В свою чергу, сільськогосподарські товариства могли б в середньому збільшити виробництво в 2,5 рази, без
додаткових ресурсів, а тільки за рахунок вдосконалення ефективності управління та
розміщення ресурсів. Таким чином, результати обрахунків показують, що сільськогосподарські підприємства мають значний потенціал збільшення обсягу виробництва.
Однак, ці результати не можна використовувати для того, щоб порівнювати показники ефективності між різними групами підприємств, так як ми вимірюєм ефективність для трьох груп відносно різних технологій. Для цього ми вимірюємо структурну
технічну ефективність, яка більшою мірою відображає вплив форми організації підприємства на її функціонування.
Добре відомо, що приватні, державні підприємства та кооперативи мають різні
стимули щодо підвищення ефективності. На приватних підприємствах в більшості
випадках керівник є власником підприємства і він/вона має достатній стимул для того, щоб ретельно відслідковувати роботу підприємства. На підприємствах із декількома власниками та на яких управлінський апарат відділений від власників, керівники
мають стимул задовольняти свої власні цілі, а не якомога ефективніше використовувати ресурси. Отже, ми наперед очікуємо, що приватні підприємства мають бути
найефективнішими. Середні показники структурної технічної ефективності, наведені
в табл. 9.1, є найвищими для сільськогосподарських товариств. Це означає, що сільськогосподарські товариства, як організаційна форма, мають деяку перевагу над
приватними підприємствами і кооперативами. З першого погляду здається, що це
перечить нашим очікуванням. Ймовірним поясненням цьому може бути те, що більш
ефективні сільськогосподарські товариства (підприємства, які формують межу) фактично є приватними підприємствами, незважаючи на назву. Наприклад, багато сільськогосподарських підприємств мають тільки двох засновників – чоловік і жінка. Навіть якщо вони формально є “партнерами”, насправді вони управляютья сім’єю, і, посуті, є приватним підприємством. В той же самий час, кількість засновників суттєво
коливається (від 2 до 100) серед сільськогосподарських товариств, що пояснює значну неоднорідність цієї категорії сільськогосподарських підприємств.
І хоча кооперативи в середньому є найменш ефективними підприємствми,
найефективніші кооперативи є однаково “успішними” як і найкращі приватні підприємства (табл. 9.2). Насправді, показники роботи видаються вищими для найкращих
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кооперативів, ніж для приватних підприємств. Таким чином, якість роботи підприємств є, скоріше, справою менеджменту, ніж організійної структури підприємства.
Незважаючи на структурні вади кооперативної власності, деякі керівники очевидно
працюють добре в умовах кооперативу та спроможні багато чого досягати із своїми
підприємствами.
Таблиця 9.2:

Приватні підприємства
Сільськогосподарські
товариства
Кооперативи
Джерело:

Деякі характеристики 15 найефективніших підприємств кожної категорії
Доходи на гектар землі,
тис. грн.

Доходи на робочого,
тис. грн.

Доходи на одиницю
капіталу, тис. грн.

1,82

0,12

3,37

2,34

0,14

4,19

2,30

0,17

4.47

Власні розрахунки.

Підприємства з інтенсивним застосуванням праці виявляються найменш ефективними порівнянно з іншими ідентичними підприємствами, які застосовують технології з інтенсивним використаням капіталу (див в додатках рис. 9.4). Ми визначаємо
інтенсивність використання капіталу як співвідношення капіталу до чисельності працівників. Більш того, рис. 9.5 та 9.6 в додатках показують, що технології із інтенсивним застосуванням праці використовують більше праці і більше капіталу на одиницю
продукції, ніж для процесів із високим співвідношенням капіталу до праці. В сільськогосподарських компаніях, наприклад, співвідношення капіталу до праці на 33 % вище
для найефективніших підприємств, ніж для найменш ефективних, в той же час дохід
на капітал та працю вище, відповідно, на 120 та 192 %. Таким чином, українські аграрні підприємства, технічно оснащаючи своїх робітників, могли б значно збільшити
продуктивність як праці так і капіталу.
Започаткована у 2000 р. земельна реформа, приватизація майна та закони, що
регулюють реструктуризацію колективних та державних аграрних підприємств, мають
на меті збільшити ефективність виробництва. Постає природнє запитання: Чи була
аграрна реформа 2000 р. ефективною? Ефективна реструктуризація означає покращення управління ресурсами. Ефективна аграрна реформа також означає цінову лібералізацію, і як наслідок, покращення функціонування ринку ресурсів, який повинен
призвести до кращого розподілу ресурсів. Разом взяті ці два ефекти повинні були
перерости в покращення економічної ефективності роботи українських підприємств.
Чи мало місце таке покращення? Рис. 9.2 показує кернел щільності, які описують
розподіл показників економічної ефективності в 1999 та 2002 рр. Грошові вирази величин у 2002 р. були індексовані, використовуючи відповідні дефлятори: загальні виробничі витрати були індексовані зваженим дефлятором5, доходи від продажу рослинної продукції були індексовані індексом цін для рослинництва, а доходи від продажу тваринної продукції – використовуючи індекс цін для тваринної продукції. Підприємства у 1999 та 2002 рр. були об’єднанні в одну групу і була оцінена спільна
технологічна межа. Таким чином, так як ефективність виробництва 1999 та 2002 рр.
5

Для того, щоб порівняти дані та результати розрахунків для 1999 та 2002 рр., грошові величини у
2002 р. були індексовані за допомогою відповідних дефляторів. Загальні витрати на виробництво
були індексовані зваженим дефлятором, який був зконструйований за допомогою структури витрат
для середнього сільгосппідприємства: витрати на оплату праці – 20,4 %, капітал – 41,8 % та
проміжні фактори – 37,8 %. В якості індекса оплати праці ми використовували індекс заробітної
плати для сільського господарства (1,74, 1999=1), індекса капіталу – Індекс цін виробника (1,288) і в
якості індекса для проміжних факторів – Індекс цін для рослинництва (1,327). Таким чином зважений
дефлятор був розрахований наступним чином: PI = 0,204*1,74 + 0,418*1,288 + 0,378*1,327 = 1,39.
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була оцінена відносно тієї самої межі, то зсув у розподілі показників ефективності
відображає як зміну економічної ефективності, так і можливий зсув межі найкращого
виробництва між 1999 та 2002 рр. Перша колонка панелі на рис. 9.2 була зконструйована для колективних сільськогосподарських підприємств (КСП), що були трансформовані в приватні підприємства. КСП середньої колонки були трансформовані в
сільськогосподарські товариства і КСП правої колонки були трансформовані в кооперативи.
Заздалегіть можна було очікувати, що реструктуризація повинна була зсунути
розподіл показників ефективності праворуч. Більш того, для приватних підприємств
правосторонній зсув розподілу очікується більшим, ніж для КСП, які були трансформовані в сільськогосподарські товариства та кооперативи. Це продемонстровано на
рис. 9.2 у всіх зонах крім Степової. Приватні підприємства зазнавали правостороннього зсуву розподілу показників ефективності, причому підприємства Полісся мали
найбільший зсув, перевірений за допомогою тесту середніх показників виборок. Зсув
у розподілі показників ефективності КСП, що були трансформовані в сільськогосподарські товариства, є нищим. Середні показники ефективності значно зросли для
сільськогосподарських товариств Полісся, Карпат та Степової зон, в той час, як для
Лісостепу зсув був незначним. Розподіл показників ефективності для КСП, які були
трансформовані в кооперативи тішечки змінився в Лісостеповій та Поліській зонах. В
Степовій кліматичній зоні економічна ефективність здається погіршилась, в той же
час як в Карпатській зоні частка ефективних підприємств збільшилась після реструктуризації.
Таким чином, результати аналізу вказують на те, що трансформація КСП у
приватні підприємства мала помітні позитивні зрушення в термінах економічної ефективності та технологічних змін (зсув технологічної межі між 1999 та 2002 рр.).
Трансформація в сільськогосподарських товариствах пройшла менш ефективно, в
той же час, як перехід до кооперативів характеризувався недостатньо ефективною
реструктуризацією, враховуючи як реформу управління, так і операційні пристосування. В той час як подані вище результати вказують не те, що сільськогосподарські
товариства є найефективніші в статичному сенсі (що може бути, тому що КСП, які
вибрали таку організаційну структуру, були з самого початку ефективнішими), приватні підприємства є найефективнішою організаційною структурою в динамічному сенсі,
тобто, вони пристосовуються до теперішніх умов і вдосконалюють свою ефективність
та технологію виробництва швидше, ніж інші види підприємств.
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Рисунок 9.2:

Вплив реструктуризації на економічну ефективність
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Рисунок 9.2 (продовження): Вплив реструктуризації на економічну ефективність
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Власні розрахуки.
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Для того, щоб пояснити різницю у показниках технічної ефективності для різних типів підприємств, ми регресуємо показник ефективності на декілька пояснювальних змінних, використовуючи моделі ТОБІТА. Серед пояснювальних змін є розмір
сільськогосподарських підприємства (га), спеціалізація1, співвідношення кількості міндобрив до площі землі та співвідношення капіталу до праці. Результати вказані нижче в табл. 9.3. Через те, що ми в першу чергу зацікавленні в напрямку впливу, ми
пропонуємо тільки коефіцієнти, але не граничні впливи.
Таблиця 9.3:

Оцінка впливу різних факторів на технічну ефективність за
ТОБІТОМ

Пояснювальні змінні
Константа
HI
Міндобрива/Земля
Розмір сільгосппідприємства
Капітал/Праця
Джерело:

Оцінений коефіцієнт
(стандартна помилка)

Ймовірність (p-value)

0,691 (0,022)
0,151 (0,041)
0,422 (0,142)
-0,003 (0,001)
0,023 (0,022)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Власні розрахунки.

Вплив розміру підприємства на технічну ефективність виявився статистично
значимим і негативним. Таким чином, невеликі підприємства в середньому ефективніші за великі. Спеціалізація позитивно впливає на технічну ефективність: підприємства, які зосереджуються на меншому колі діяльності, є ефективніними за інші. Внесення міндобрив також має значимий позитивний ефект на показники ефективності
та величина цього впливу перевищує всі інші змінні.

5

Зміни загальної продуктивності факторів в українському сільському господарстві

Спочатку ми представимо результати аналізу на рівні сільського господарства
в цілому, використовуючи агреговані дані по сільськогосподарських підприємствах в
розрізі регіонів.
Протягом 1996–2000 рр. в сільському господарстві України спостерігалося скорочення обсягів виробництва приблизно на 30 %. Падіння виробництва могло спричинитися зменшенням використання ресурсів, коли сільськогосподарські підприємства намагались пристосувати потреби у ресурсах до зростаючих цін на ці ресурси. Як
видно із рис. 9.3, використання робочої сили зменшилось протягом перших двох років, а використання капіталу зменшилось лише протягом першого року і у подальшому залишалось незмінним. В той же час, використання мінеральних добрив значно
скоротилось, що негативно вплинуло на продуктивність землі і, в результаті, призвело до падіння виробництва. Однак, зміни в сільському господарстві не можуть бути
поясненні без аналізу змін ефективності і технологічних змін за даний період.
Апріорі ми можемо сформулювати наступну гіпотезу: (а) оскільки кількість приватних підприємств збільшувалась з кожним роком, технічна ефективність повинна
підвищитися, тому що приватна власніть стимулює ефективне використання ресурсів; (б) технологічний прогрес був лише незначним, оскільки за цей період не було
значного інноваційного буму.

1

2

Спеціалізація вимірюється використовуючи індекс Герфіндаля HI=∑ Si , де Si є часткою i-ої
діяльності в загальній дяльності підприємства. Чим більше HI, тим вищий рівень спеціалізації.
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Рисунок 9.3:
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ; власні розрахунки.

Для того, щоб перевірити ці гіпотези, був розрахований індекс ЗПФ для кожного року і області. Середньорічні зміни ЗПФ представлені в табл. 9.2 (Додаток). Як показують результати, в середньому за рік продуктивність збільшувалась на 0,7 %, при
цьому технологічний прогрес складав 2,1 %, а технічна ефективність знижувалась на
–1,3 %. Обидві складові частини зміни у технічній ефективності були негативними.
Позитивний технологічний прогрес і погіршення технічної ефективності говорять про
те, що середньорічне підвищення ЗПФ в українському сільському господарстві пояснюється інноваційним процесом, а не покращенням технічної ефективності (ефективнішим використанням ресурсів).
Із 25 областей найгіршим було становище у Львівській, Рівненській і Тернопільській областях, де ЗПФ в середньому зменшувалась на 8,6 % за рік. Загалом для
13 областей технічна ефективність зменшувалась. Найбільше зростання технічної
ефективності спостерігалось у Запорізькій області, в той час як у Кіровоградській області технологічний прогрес був максимальним.
В табл. 9.4 представлена середня зміна ЗПФ. Лише у 1997 р. зростання продуктивності пояснювалось позитивною зміною ефективності (7,7 %) і погіршенням технологічного рівня –7,4 %. З рис. 9.3 видно, що найбільше падіння виробництва було у
1998 р. Дані табл. 9.4 говорять про те, що технічна ефективність в цьому році зменшилась на 20 %, а покращення технологічного стану на 2 % було недостатнім, щоб
компенсувати погіршення технічної ефективності. В результаті, загальна продуктивність в 1998 р. зменшилась на 18 %. У 1998 р. підприємства значно зменшили використання добрив, і, можливо, різке падіння ефективності було наслідком зменшення
продуктивності землі. В 2000 р. технологічний прогрес був досить великим і становив
20,5 %. Поясненням такого значного технологічного прогресу в 2000 р. може бути
підвищення цін на сільськогосподарську продукцію на початку 2000 р., що дало змогу
сільськогосподарським підприємствам отримати більші прибутки й інвестувати в технології.
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Таблиця 9.4:
Від року t до
року t+1

Річні зміни показника ефективності по областях Укаїни
Індекс Малмквіста

Зміна ЗПФ

Технологічний
прогрес

Чиста зміна ефективності

Ефективність
масштабу

1996–1997

0,998

1,077

0,926

1,038

1,037

1997–1998

0,821

0,805

1,020

0,872

0,923

1998–1999

1,062

1,115

0,952

1,074

1,039

1999–2000

1,184

0,982

1,205

0,987

0,995

Джерело:

Власні розрахунки.

Ми також можемо розрахувати кумулятивний індекс продуктивності. Результати подані в табл. 9.3. Протягом 1996–2000 рр. ЗПФ збільшилась на 6 %. Це підвищення пояснюється технологічним прогресом (9,2 %). В той же час технічна ефективність зменшилась за рахунок падіння чисто технічної ефективності (–2,8 %) і ефективності масштабу (–0,9 %). У Львівській області падіння продуктивності було найбільшим (–30,5 %), в той час як у Кіровоградській області продуктивність значно підвищилась (61,6 %), а технологічний прогрес складав 39,7 %. Одним із пояснень такої
ситуації може бути розмір підприємства. Дані про середній розмір підприємств кожної
області наведені в додатку в табл. 9.3. Як видно з таблиці, для підприємств із відносно малими розмірами характерні нижчі темпи зростання показника ЗПФ. Наприклад,
середній розмір сільськогосподарських підприємств в західних регіонах України (регіонах, для яких спостерігалось зниження продуктивності протягом 1996-2000 рр.) становить приблизно 565 га, в той час як середній розмір підприємств в південносхідних регіонах України (регіонах, для яких зростання продуктивності було найбільшим) – приблизно 2000 га. Цей результат свідчить на користь великомасштабного
виробництва і, виявляється, що переваги від великого розміру підприємства, такі як
легший доступ до кредитів і сучасних технологій, а також ефективніше використання
ресурсів завдяки ефекту масштабу, набагато більші, ніж недоліки, пов’язані зі складнощами в управлінні великими підприємствами.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що середньорічне зростання продуктивності в сільському господарстві є незначним і пояснюється покращенням технологічного забезпечення. Технічна ефективність і її складові частини, навпаки, щороку
зменшуються. Такі результати протирічать нашим очікуванням, але вони узгоджуються з іншими роботами (див. MAO та КOO, 1996)

6

Висновки та рекомендації

В цій роботі ми спробували оцінити зміну продуктивності в сільському господарстві України, а також визначити чинники, які впливають на продуктивність виробничих ресурсів. Для цього ми використали індекс ЗПФ розрахований на основі DEA
(Індекс Малмквіста). Отримані результати мають важливе значення для прийняття
рішень аграрної політики.
По-перше, для половини регіонів зміна ЗПФ була негативною, що стало результатом погіршення технічної ефективності протягом 1996–2000 рр. Це свідчить
про те, що розширення виробництва в сільському господарстві можливе за рахунок
покращення технічної ефективності. В шести західних областях (Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська) спостерігався
технологічний регрес. Отже, підприємства в цих регіонах працюють на низько продуктивних технологіях, тому збільшення аграрного виробництва в цьому регіоні
пов’язане, перш за все, з підвищенням інвестицій. Якщо технологічний прогрес
пов’язаний із використання сучасних технологій, то прямі іноземні інвестиції мають
відігравати важливу роль у передачі інновацій із Заходу в Україну. Однак, технології

116

повинні бути адаптовані до українських умов і для цього уряд повинен збільшити інвестиції в освіту і дослідження. Інвестиції в освіту мають важливе значення, оскільки
вони гарантують краще (ефективніше) використання менеджерами наявних технологій2.
По-друге, зростання ЗПФ прямо пропорційно залежить від розміру підприємств. Для великих сільськогосподарських підприємств характерне більше покращення технічної ефективності і швидші темпи технологічного прогресу. Цей результат є важливим з політичної точки зору і свідчить про переваги великомасштабного
виробництва.
В цій роботі ми також проаналізували ефективність розміщення ресурсів і економічну ефективність. Результати свідчать про те, що аграрні підприємства мають
значний потенціал підвищення виробництва шляхом покращення менеджменту та
вибору ефективнішого асортименту продукції. Всі типи підприємств в Україні досягли
кращого прогресу в ефективнішому використанні наявних ресурсів, ніж у виборі ефективного асортименту продукції. Виходячи із отриманих результатів ми розробили
декілька рекомендацій. По-перше, з метою підвищення ефективності розміщення ресурсів політики повинні спрямовувати свої зусилля на усунення недосконалості ринків матеріально-технічних ресурсів, оскільки конкурентні ринки є гнучкішими і ефективнішими. По-друге, потрібно створити систему збору та розповсюдження ринкової
інформації. Це допоможе аграрним виробникам прогнозувати розвиток ринків та
адаптувати асортимент своєї продукції згідно цих прогнозів, тобто відбуватиметься
підвищення ефективності розміщення ресурсів.
Серед трьох форм власності, сільськогосподарські товариства виявились
найефективнішими. Однак, такий факт може бути пояснений тим, що найефективніші
з них, насправді, функціонують як приватні підприємства. Тим не менш, найкращі кооперативи працюють нарівні з приватними підприємствами, що говорить про важливість чинника управління, а не організаційної структури. Сільськогосподарські компанії є найгетерогеннішими, що можна пояснити значним коливанням кількості власників цих компаній.
Технічна ефективність позитивно співвідноситься з інтенсивністю використання підприємством капіталу. Аграрні підприємства мають величезний резерв, щоб наростити обсяги виробництва за рахунок кращого технічного оснащення робітників. З
точки зору політики, такий крок вимагає сприяння доступу аграрних підприємств до
суспільних послуг та ринків капіталу. Більше того, розмір підприємства має позитивний та значимий вплив на технічну ефективність.
Останнім важливим зауваженням є також і те, що в цій роботі ми аналізували
ефективність підприємств лише п’яти центральних регіонів. В західних і східних регіонах кліматичні і ґрунтові умови відрізняються і ми повинні враховувати цю неоднорідність в моделі. Отже, висновки зроблені в цій роботі дійсні лише для сільськогосподарських підприємств центральної частини, а для того щоб робити висновки про
сільськогосподарські підприємства в цілому по Україні, необхідно поглибити аналіз і
розглянути зони України окремо.

2

Див. Розділ 11 “Проблеми управління аграрними підприємствами в Україні”.
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Додаток

Додаток Таблиця 9.1:
Пояснювальні змінні

Оцінки виробничої функції (залежна зміна – дохід від
продажу)

Приватні підприємства

Сільськогосподарські
компанії

Кооперативи

Константа
a11
1.36 (0.32)
a21
1.40 (0.19)
a31
0.92 (0.34)
Насіння
b11
0.13 (0.04)
b21
0.04 (0.02)
b31
0.07 (0.06)
Корма
b12
0.01 (0.02)
b22
0.04 (0.01)
b32
0.04 (0.03)
Міндобрива
b13
0.05 (0.01)
b23
0.09 (0.01)
b33
0.09 (0.01)
Енергія
b14
0.11 (0.03)
b24
0.10 (0.02)
b34
0.05 (0.03)
Паливо та запчастини b15
0.39 (0.06)
b25
0.42 (0.03)
b35
0.40 (0.07)
Земля
b16
0.00 (0.06)
b26
0.02 (0.03)
b36
0.07 (0.08)
Робоча сила
b17
0.29 (0.05)
b27
0.27 (0.03)
b37
0.38 (0.08)
Ho: a11=a21, b11=b21,b12=b22,b13=b23,b14=b24,b15=b25,b16=b26,b17=b27
0.01 (p-value)
Ho: a11=a31, b11=b31,b12=b32,b13=b33,b14=b34,b15=b35,b16=b36,b17=b37
0.00 (p-value)
Ho: a31=a21, b31=b21,b32=b22,b33=b23,b34=b24,b35=b25,b36=b26,b37=b27
0.00 (p-value)
Примітка:
Всі змінні представленні в логарифмах; стандартні помилки – в дужках.
Джерело:
Власні розрахунки.

Додаток Рисунок 9.1: Кернел щіль- Додаток Рисунок.2: Кернел щільність розність розподілу показників ефекти- поділу показників ефективності для сільвності для приватних підприємств
ськогосподарських компаній
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Додаток Рисунок 9.3: Кернел щільність показників Додаток Рисунок 9.4: Інтенсивність застосування капіталу
для категорій з різними показниками ефективності
ефективності кооперативів

Додаток Рисунок 9.5: Дохід на капітал

Додаток Рисунок 9.6: Дохід на працю
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Додаток Таблиця 9.2:
Область

Середня річна зміна Загальної продуктивності факторів
виробництва та її компонентів

Чиста зміна Зміна масшІндекс Малмк- Зміна ефектиТехніна зміна
ефективності
табу
віста
вності

Львівська

0,914

0,930

0,983

0,933

0,996

Рівненська

0,914

0,927

0,987

0,932

0,995

Тернопільська

0,914

0,920

0,993

0,921

0,999

Хмельницька

0,925

0,925

1,000

0,931

0,994

Івано-Франківська

0,938

0,951

0,986

0,984

0,966

Чернівецька

0,961

0,965

0,996

0,988

0,977

Вінницька

0,977

0,947

1,032

0,990

0,956

Сумська

0,983

0,965

1,019

0,955

1,011

Волинська

0,986

0,948

1,040

0,924

1,026

Закарпатська

0,988

1,008

0,981

1,000

1,008

Житомирська

0,990

0,972

1,019

0,973

0,999

Київська

0,999

1,000

0,999

1,000

1,000

Черкаська

1,001

0,981

1,021

0,983

0,998

Полтавська

1,002

1,000

1,002

1,000

1,000

Чернігівська

1,010

0,972

1,040

0,974

0,998

Донецька

1,032

1,020

1,013

1,018

1,001

АР Крим

1,050

1,044

1,006

1,037

1,007

Миколаївська

1,058

0,994

1,064

1,000

0,994

Харківська

1,063

1,000

1,063

1,000

1,000

Луганська

1,064

1,005

1,059

1,004

1,001

Дніпропетровська

1,069

1,020

1,047

1,021

0,999

Одеська

1,070

1,053

1,016

1,068

0,986

Запорізька

1,084

1,064

1,018

1,048

1,016

Херсонська

1,114

1,055

1,055

1,051

1,004

Кіровоградська

1,128

1,037

1,087

1,029

1,007

Середній показник

1,007

0,987

1,021

0,990

0,997

Джерело:

Власні розрахунки.
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Додаток Таблиця 9.3:
Область

Кумулятивна зміна Загальної продуктивності факторів
виробництва та її компонентів за 1996-2000 рр.
Індекс Малмквіс- Зміна ефективта
ності

Техніна зміна

Середній розмір сільгосппідприємства, га

Львівська

0,695

0,746

0,934

414,0

Рівненська

0,697

0,716

0,975

647,7

Тернопільська

0,700

0,738

0,946

767,9

Хмельницька

0,733

0,733

1,001

983,1

Івано-Франківська

0,773

0,817

0,947

458,0

Чернівецька

0,854

0,868

0,982

668,1

Вінницька

0,912

0,803

1,134

1669,7

Сумська

0,933

0,869

1,076

1442,1

Волинська

0,945

0,808

1,170

572,2

Закарпатська

0,952

1,031

0,924

425,8

Житомирська

0,959

0,891

1,078

756,9

Київська

0,994

1,000

0,994

2639,8

Черкаська

1,006

0,927

1,086

1564,0

Полтавська

1,008

1,000

1,008

1597,5

Чернігівська

1,040

0,891

1,168

955,8

Донецька

1,137

1,079

1,051

1620,8

АР Крим

1,216

1,188

1,022

1903,0

Миколаївська

1,250

0,975

1,282

1932,7

Харківська

1,275

1,000

1,276

1932,8

Луганська

1,283

1,021

1,255

1157,5

Дніпропетровська

1,303

1,084

1,203

2891,4

Одеська

1,310

1,229

1,065

1645,1

Запорізька

1,379

1,282

1,076

2504,1

Херсонська

1,538

1,241

1,240

1834,6

Кіровоградська

1,616

1,157

1,397

1686,5

Середній показник

1,060

0,964

1,092

-

Джерело:

Власні розрахунки.
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10 Метод збалансованої системи показників як
новий стратегічний інструмент управління
для українських аграрних підприємств
ОЛЕКСІЙ ЛІССІТСА1

1

Вступ

Емпіричні дослідження розвитку сільського господарства в Україні показують,
що з часу проголошення незалежності у 1991 р. загальна продуктивність аграрних
підприємств значно знизилась (КЬОСТЕР, 1999; LISSITSA, 2002; CSAKI та інші, 2002)2.
Головною причиною цього явища було зниження ефективності. Цікаво, що вищезазначені дослідження виявляють позитивну кореляцію ефективності з розміром аграрних підприємств в Україні, хоча гетерогенність підприємств є суттєвою, а різниця у
продуктивності між найбільш та найменш ефективними господарствами зростає. Такі
ж результати спостерігаються і в Росії (STANGE та LISSITSA, 2003). Ці висновки частково підтверджуються поточними тенденціями в Росії і в Україні, а саме створенням великих агрохолдингів або агропромислових корпорацій з вертикальними структурами,
що обробляють десятки тисяч гектарів землі та залучають сотні працівників. Схожі
тенденції спостерігаються не лише у країнах із перехідною економікою, але і у США
та Австралії (PLUMMER та ROLFE, 2002; MILLER та інші, 1998; BOEHLJE, 2003 і 2004).
До причин вищої ефективності великих аграрних підприємств серед багатьох
інших відносяться: можливість кращого використання новітніх технологій в сільському
господарстві, переваги на кредитних ринках та диверсифікація ризику, а також численні аспекти менеджменту, такі як менеджмент людських ресурсів і стратегічний менеджмент, на які не звертали і продовжують не звертати увагу фермерські господарства, але які могли б успішно запроваджувати великі підприємства. Особливо важливу
роль у підвищенні ефективності агробізнесу відіграє стратегічний менеджмент
(BOEHLJE, 2003). За зростання кількості агропромислових корпорацій в Росії та Україні
посилюватиметься також і важливість існування чіткої стратегії ведення аграрного
бізнесу.
Стратегічні рішення стосуються таких питань як асортимент виробництва продукції, знаходження каналів збуту та структури фінансування діяльності. Так, використання контрактів на виробництво підвищує значення ретельного вибору партнерів,
тому що оплата за продукцію залежатиме більше від фінансового стану партнера, ніж
від ситуації на ринку. Аграрні підприємства в Україні підвищили б ефективність своєї
роботи, якби вони обрали правильну стратегію та реорганізували структуру підприємств і свою діяльність згідно обраної стратегії.
У цьому розділі буде представлено інструмент управління під назвою “Метод
збалансованої системи показників” (надалі – МЗП). Тут розкривається і обговорюється досвід запровадження цієї системи та її перші результати дії в українській агрокомпанії “Агро-союз”.

1

Автор публікації висловлює щиру подяку керівництву “Агро-союзу” за плідну співпрацю при написанні
данної статті.
2
Див. також Розділ 9 “Оцінка ефективності сільськогосподарських підприємств в Україні”.
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2

Метод збалансованої системи показників

МЗП було вперше розроблено на початку 1990-х років завдяки праці РОБЕРТА
КАПЛАНА та ДЕВІДА НОРТОНА з Гарвардської школи бізнесу (KAPLAN та NORTON, 1992). З
того часу дана концепція стала відомою, а її різні форми були поширено в усьому світі. Визнавши певні слабкі сторони та невизначеність попередніх підходів до управління, МЗП є чітким керівництвом того, як потрібно оцінити “збалансування” фінансової
перспективи. Оригінальна концепція МЗП базувалася на припущенні, що не лише
ефективне використання інвестиційного капіталу є передумовою конкурентоспроможності. Важливими є і такі гнучкі чинники, як людський капітал, формування знань та
орієнтація виключно на споживача. Тому KAPLAN та NORTON запропонували новий підхід до оцінки діяльності компанії, що грунтується на корпоративній стратегії за чотирьма напрямками. МЗП передбачає покращення окремих чинників і нематеріальних
активів, що визначають конкурентоспроможність, та спрямовує їх на одержання контрольованого довгострокового фінансового успіху. Чотири напрямки оригінального
МЗП можна описати наступним чином:

•

Фінансовий напрямок показує, у якому випадку покращення стратегії забезпечує кращі економічні результати. Типовими фінансовими цілями є прибутковість, економічне зростання та підвищення вартості акцій. Відповідні цілі в аграрному секторі стосуються доходності інвестицій, зростання обсягів продажу
та доходів від основної діяльності тощо.

•

Напрямок роботи з клієнтами дає відповідь на запитання: “Як нинішні та потенційні клієнти бачать та оцінюють вас?” Це питання все ще відсутнє у більшості-бізнес планів аграрних підприємств, але стратегія вирішення цієї проблеми могла б допомогти останнім так орієнтуватися на вимоги клієнтів, щоб
стати їх найкращими постачальниками. Так, наприклад, розвиток системи гарантування якості в аграрному підприємстві міг би стати стратегією, орієнтованою
на покращення відносин між постачальником і клієнтом. Розвиток певних контрактних домовленостей та стратегічних союзів також відноситься до цього напрямку – потрібно визначити, яким чином аграрне підприємство може розвивати та покращувати свої відносини з клієнтами.

•

Напрямок внутрішніх бізнес-процесів відповідає на запитання: “Чим ми повинні відрізнятися?” і орієнтується на навички, компетенції та технології в системі бізнес-процесів та їх відкритості до потреб клієнта. Вона також бере до
уваги потенціал підприємства щодо підвищення цінності бізнесу клієнта. На
відміну від попереднього, цей напрямок часто розглядається в бізнес-планах
аграрних підприємств. Він показує здатність підприємства здійснювати поставки та виробляти продукцію у відповідності з обумовленою специфікацією, концентруючись на процесі виробництва (наприклад, виробництві кормів та іншої
продукції галузі рослинництва, управлінні персоналом тощо).

•

Нарешті, напрямок навчання та розвитку описує інфраструктуру, потрібну
для досягнення цілей трьох вище зазначених напрямків. Він передбачає здатність та готовність підприємства до змін, покращення процесу виробництва і
переробки продукції, а також здатність розвивати і запроваджувати нові продукти та послуги (KAPLAN та NORTON, 1992).

Головним елементом МЗП є “взаємозв’язок перерахованих чотирьох напрямків у причинно-наслідковому ланцюгу, що проходить через усі ці напрямки”
(NORREKLIT, 2000, с. 67). Причинно-наслідковий ланцюг повинен починатися з напрямку навчання і розвитку, продовжуватися вгору напрямком внутрішніх бізнес-процесів і
клієнтів та закінчуватися напрямком фінансів (KAPLAN та NORTON, 1996). Показники
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оцінки одного напрямку стають рушійною силою показників наступного напрямку
(NORREKLIT, 2000). МЗП повинен мати набір ключових показників минулої діяльності
підприємства і рушійних сил діяльності (показники, що оцінюють перспективи розвитку) (KAPLAN та NORTON, 1996а).
Із метою прийняття стратегічних ключових рішень за кожним напрямком підприємства повинні бути сформульовані свої показники минулої діяльності та цілі довгострокової стратегії. Показники минулої діяльності сигналізують про те, чи було досягнуто стратегічні цілі за кожним напрямком. На відміну від минулих показників, показники рушійних сил є специфічними для кожного підприємства. Вони відображають
конкурентні переваги кожного підприємства та показують, яким чином було досягнуто
минулорічних результатів. На основі своєї стратегії, підприємство повинне визначити
для кожного напрямку головні рушійні сили досягнення минулорічних результатів. У
процесі визначення цілей, відповідних минулорічних показників та показників рушійних сил створюється комбінація показників кожного із чотирьох напрямків (KAPLAN та
NORTON, 1996а). Таким чином, МЗП перетворює стратегію на завдання, показники і
цілі за чотирьма напрямками. Показники та цілі не розпорошені, а поєднані між собою
причинно-наслідковим зв’язком. У процесі визначення цілей та заходів для напрямку
фінансів через проходження усіх інших напрямків стає очевидним, які чинники впливають на показники минулорічної діяльності, а тому й на успіх підприємства, найбільшим чином. Особливі приклади дії даної стратегії відображаються у причиннонаслідкових ланцюгах, які безпосередньо або опосередковано пов’язують усі завдання, показники і цілі перспектив МЗП в ієрархічну структуру у напрямку перспективи
фінансів з довгостроковими фінансовими цілями.
Істотним є те, що причинне зв’язування показників перспективного і минулого
розвитку має місце не лише у рамках індивідуальних напрямків, але й завдяки створенню ланцюгів ефектів на шляху чотирьох напрямків МЗП. Це означає, що показники
минулої діяльності напрямків МЗП нижчого рівня виступають у ролі показників розвитку (або показників рушійних сил) для показників напрямків вищого рівня. Така процедура призводить до ситуації, в якій показники минулої діяльності (наприклад, фінансової) використовують разом із показниками рушійних сил у всьому ланцюгу чотирьох
напрямків, що призводить до створення ієрархічної причинно-наслідкової системи,
яка відображає фундаментальні передумови успішного запровадження стратегії
(KAPLAN та NORTON, 1996а, 2001, 2004). Такий ієрархічний підхід до стратегії стимулює
формування аграрним підприємством головних стратегічних питань менеджменту та
надає їм особливої ваги у якості основної проблеми стратегії або рушійних сил. Це
дозволяє підприємству зорієнтувати всі свої ресурси та діяльність на запровадження
та оприлюднення стратегії.
На сьогодні тисячі провідних організацій в усьому світі застосовують МЗП. Крім
того проведено велику кількість досліджень, де МЗП описується як ефективний метод
стратегічного управління. Найвідомішим прикладом успішного використання МЗП можна назвати фірми “Мобіль”, “Британські авіалінії” та “Вольво” (KAPLAN та NORTON,
2001, 2004; OLVE та інші, 2001). У сфері агробізнесу прикладами успішного використання МЗП пишаються компанії “Нордцукер” в Німеччині (DEPPE-LEIKEL, 2003), фермерські кооперативи зі збуту зерна в Австралії (PLUMMER та ROLF, 2002), “Зенека агропродактс” (KAPLAN та NORTON, 2001) і “Фермерський кредит Канада”3.
Однак МЗП – це не такий вже і простий інструмент менеджменту. Багато вчених, у тому числі й самі автори даної концепції, вказують на те, що успішне запрова3

“Фермерський кредит Канада” є федеральною корпорацією, яка звітує перед Парламентом через
Міністерство сільського господарства і харчової промисловості (див. http://www.fcc-fac.ca).
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дження МЗП в реальних умовах вимагає значної адаптації та модифікацій. Найчастіше зустрічаються такі зауваження щодо МЗП:

•

Припущення причинно-наслідкових взаємозв’язків за чотирма основним напрямками є проблематичним. Часто зв’язки між показниками діяльності взаємозалежні (наприклад між задоволенням клієнта та фінансовим успіхом), виключно
статистичні (коваріація без чіткої уяви про напрямки взаємодії), суто логічні
(наприклад, зв’язки на основі неокласичних припущень) або повністю відсутні.

•

Припущення ієрархічної взаємодії між чотирма напрямками також сумнівним.
Наприклад, покращення менеджменту може призвести до вищих прибутків, але
водночас більша частина цих прибутків повинна спрямовуватися на фінансування подальшого розвитку інструментів менеджменту на підприємстві. Тому
мова йде більше про взаємозалежність між показниками діяльності, ніж про
зв’язки суто в одному напрямку.

Цей список можна продовжувати. Для детальнішого ознайомлення з сильними і
слабкими сторонами концепції МЗП зверніться до роботи OLIVE та інших (2001). Однак потрібно зазначити, що критика іноді буває оманливою. З одного боку, діями та
масштабами оригінальної концепції МЗП часто зловживають, а з іншого – не беруть
до уваги те, що МЗП при використанні реальною фірмою є проміжним продуктом загального повторюваного процесу розвитку стратегії, її запровадження і контролю
(NOELL та LUND, 2002). Більше того, МЗП, як і будь-яке інше масштабне нововведення,
потрібно розвивати і постійно підтримувати протягом тривалого періоду часу, поки
воно не закріпиться у сьогоденній культурі та практиці управління.
Як сказано вище, існує декілька прикладів запровадження МЗП в аграрному та
продовольчому секторах. Це можна пояснити тим, що сільське господарство у більшості розвинених країн базується на сімейному бізнесі. Хоча література про МЗП акцентує увагу на корпоративному секторі, це не виключає можливості його використання в аграрній сфері. Ускладнення процесів ведення аграрного бізнесу завдяки підвищенню середніх розмірів та спеціалізації аграрних підприємств призводить до загострення потреби у стратегічному менеджменті на рівні аграрних підприємств. Тому в
останні роки зацікавленість аграрних економістів, управлінців та експертів у МЗП постійно зростає (PLUMMER та ROLF, 2002; NOELL та LUND, 2002; FRITZ, 2003; PIETRZAK,
2003; HERNANDEZ та інші, 2003). Однак ці роботи щодо запровадження МЗП в сільському господарстві та харчовій промисловості мають переважно теоретичний характер. У цій праці буде представлено детальне дослідження запровадження МЗП в
Україні.

3

Метод збалансованої системи показників у АТЗТ “Агро-союз”

Як вже було сказано вище, у ході трансформації економіки гетерогенність ефективності виробництва на великих аграрних підприємствах України значно зросла.
Деякі аграрні підприємства досить успішно пережили процес трансформації, хоча результати їх діяльності були гіршими, ніж очікувалося. Акціонерне товариство закритого типу “Агро-союз” у перші роки перехідного періоду використало існуючі фонди для
структурної перебудови з метою свого становлення як підприємство агробізнесу. Виробничі підрозділи “Агро-союзу” було створено у 1997 р. на основі колишнього колективного сільськогосподарського підприємства “Дружба”, розташованого у селі Майське Дніпропетровської області. На відміну від більшості аграрних підприємств України,
які й лосі думають лише про виживання за рахунок низькоінтенсивних технологій аграрного виробництва, “Агро-союз” проводив пошук інноваційних технологій та стратегій управління для підвищення своєї ефективності.
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Управлінці “Агро-союзу” знали, що їм потрібно кардинально змінити своє мислення та підходи до управління бізнесом. Після проведення детального дослідження,
а також завдяки участі в організації, що об’єднує експертів з якості менеджменту
EFQM4, вони вирішили, що МЗП є найкращим методом розвитку та впровадження реалізації стратегії підприємства. Оскільки ж впровадження МЗП було новим завданням
у сільському господарстві країн із перехідною економікою, адаптація МЗП була складнішою, ніж очікувалося.
Проектна група з розробки МЗП, до складу якої входили представники ключових напрямків діяльності компанії, співпрацювали з консультантами, щоб перетворити
стратегію бізнесу компанії на конкретні стратегічні цілі. Місію компанії “Агро-союз” було сформульовано наступним чином: “Конструктивно впливати на суспільство
шляхом задоволення інтелектуальних і матеріальних потреб власних працівників і
партнерів, використовуючи при цьому новітні технології виробництва продукції,
ведення аграрного бізнесу і надання послуг”. Стратегічна карта МЗП надавала ключовим управлінцям описання того, що потрібно робити, щоб компанія виконувала
свою місію. Стратегічна карта складається з описання причинних взаємозв’язків між
різними стратегічними цілями в рамках сегментів МЗП. На відміну від підходу КАПЛАНА
Та НОРТОНА, “Агро-союз” вирішив виділити не чотири, а шість напрямків: фінанси; клієнти; внутріші бінес-процеси; навчання та розвиток або людський капітал; інновації;
суспільство. Формулювання двох додаткових напрямків “інновації” та “суспільство”
пов’язано зі специфічною метою “Агро-союзу” бути найінноваційнішим сільськогосподарським підприємством у країні. Це також пояснювалося тим, що аграрні підприємства в Україні традиційно відіграють важливу роль у розвитку сільської місцевості, і
тому від них завжди очікують надання ряду соціальних послуг (LISSITSA, 2002; BIESOLD,
2004). Формулюванням напрямку “суспільство” “Агро-союз” підкреслив свої зобов’язання робити внески не лише у розвиток сільського господарства, а й усієї країни, використовуючи при цьому інноваційні технології.
Щомісяця відбуваються зустрічі управлінців на основі шести напрямків МЗП. На
цих зустрічах менеджери обговорюють результати та рушійні сили досягнень протягом попереднього періоду. Перші результати запровадження системи МЗП в компанії
“Агро-союз” такі:

•

Збалансоване та ефективне використання наявних ресурсів.

•

Запровадження нової системи моніторингу та оцінки, яка допомагає контролювати та управляти досягненням цілей.

•

Спрощена організація та система управління підприємством.

•

Кожен працівник став краще розуміти свою роль у досягненні стратегічних цілей організації.

Серед найважливіших результатів впровадження МЗП в компанії “Агро-союз”
можна виділити наступні:

•

МЗП використовується для передачі інформації про стратегічні завдання своїм
працівникам, а не для передачі команд про те, що кожен повинен робити. Кожен працівник розуміє стратегію підприємства та допомагає досягати її стратегічні цілі.

•

МЗП є методом стратегічного управління, який не можна повністю впровадити у
формі, запропонованій КАПЛАНОМ та НОРТОНОМ. Його потрібно адаптувати до

4

Для отримання більш детальної інформації про цю організацію див. www.efqm.org.
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специфічних умов сільського господарства країн із перехідною економікою, таких як Україна.

•

Процес управління МЗП є безперервним. Він пов’язаний не стільки з місією підприємства, скільки з внутрішніми процесами на підприємстві та результатами
його діяльності. Цей процес базується на системі показників, що на безперервній основі показують тенденції, приклади найкращої та найгіршої практики та
шляхи її вдосконалення. Він також надає інформацію управлінцям, яка може
допомогти покращити процес прийняття рішень.

4

Висновки та перспективи системи МЗП у сільському господарстві України

За своєю суттю МЗП є “сіткою” пов’язаних між собою показників, що пояснюють
стратегію підприємства через ряд причинно-наслідкових зв’язків. Правильно збалансовані показники відображають існуючі зв’язки між кожним аспектом стратегії та кожним інструментом, вибраним для її досягнення. МЗП має перевагу у тому, що він надає менеджерам оцінки показників як минулої діяльності, так і рушійних сил компанії.
У цьому і полягає суть терміну “Метод збалансованої системи показників”: він збалансовує та пов’язує фінансові і нефінансові індикатори, матеріальні і нематеріальні
показники, внутрішні і зовнішні аспекти, рушійні сили і результати діяльності.
Успішний розвиток аграрних підприємств відіграє неабияку роль в забезпеченні
економічної та соціальної стабільності сільської місцевості України. Комбінація фінансових та нефінансових індикаторів МЗП дозволяє сільськогосподарським підприємствам розробляти стратегії розвитку, адаптовані до умов господарювання в Україні. Запроваджуючи систему МЗП, підприємства зможуть краще розвивати, запроваджувати
та спостерігати за реструктуризацією своєї стратегії, а також підвищувати ефективність, здійснюючи тим самим значний внесок у розвиток сільських територій.
Однак, при використанні МЗП в сільському господарстві України потрібно враховувати наступні аспекти:

•

МЗП може допомогти підприємству запровадити свою стратегію, але не створити її. Це завдання лягає на плечі керівництва підприємства. Неможливо успішно використовувати МЗП без чітко-визначеної стратегії.

•

Багато управлінців в Україні впевнені, що вони можуть отримати вигоду від
МЗП за допомогою використання широкого спектру нефінансових показників.
Однак, потрібно звернути увагу на те, що важливо визначити не лише показники, які описують успіхи підприємства у попередні роки, але й рушійні сили, які
можна використати для планування майбутньої діяльності.

•

Практика ведення бухгалтерського обліку повинна відповідати вимогам стратегічного менеджменту і МЗП.

•

Не завжди достатньо просто скопіювати систему управління інших провідних
організацій. Кожне аграрне підприємство повинне докласти значних зусиль для
визначення показників і заходів, що відповідають його власній стратегії та конкурентній позиції.

•

Перші кроки на шляху впровадження МЗП повинні здійснюватися за допомогою
консультаційних фірм або наукових інститутів.

Впровадження системи МЗП у багатьох країнах показало, що підприємствам
потрібно співпрацювати з компетентними дорадницькими фірмами. Консультанти в
існуючих дорадницьких службах в Україні не мають відповідних навичок, щоб допомо-
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гти аграрному підприємству покращити його стратегію та проаналізувати припущення,
на яких вона базується. Крім того, багато аграрних підприємств в Україні вважають,
що вони не в змозі оплачувати послуги дорадничих служб. Підводячи підсумки, можна
сказати, що систему МЗП можна адаптувати до існуючих умов господарювання в
українському аграрному секторі, розширюючи його за межі суто фінансових чинників.

5
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11 Проблеми управління аграрними підприємствами в України
ГОТФРІД ЛІШКА

1

Вступ

Україна володіє частиною найродючіших сільськогосподарських земель у світі.
Цю землю знають у всьому світі і вона є головною причиною того, що Україна вважається житницею Європи. Однак майже сімдесят років епохи комунізму, а також роки
перехідного періоду до ринкової економіки позначились на Україні не тільки матеріально, але й на способі мислення населення, що зазнавало пригнічення протягом попередніх десятиліть. Українське сільське господарство зазнавало пригнічення разом
із іншими галузями та сферами діяльності, і продовжує потерпати від такого спадку й
сьогодні.
Даний розділ розглядає ситуацію в сільському господарстві, а особливо у рослинництві України. Він описує економічний стан виробництва зерна, олійних культур
та цукрового буряка, які є визначальними напрямками діяльності аграрних підприємств в Україні. В той же час цей розділ обговорює проблеми, з якими стикаються
сільськогосподарські виробники та фермери в Україні в умовах глобалізованого обміну товарами, послугами та інформацією.
Цей розділ базується на інформації та враженнях, які автор отримав протягом
серії короткотермінових консультацій у 2001–2004 рр. Ці консультації мали на меті
надання членам команди НУАП (Німецько-український сільськогосподарський проект)
в Україні сучасних знань та навичок з управління підприємствами. Протягом консультацій автор мав можливість постійно відвідувати ряд сільськогосподарських підприємств. Разом із спеціалістами, що працюють у приватній консультаційній фірмі “АKT
Вінниця” (підприємство, що виникло завдяки проекту НУАП у 2002 р.), було можливо
отримати детальну інформацію про сільське господарство Вінницької області.

2

Початкові умови
Ситуація в сільському господарстві України характеризується наступним:

•

Зростаюча кількість занедбаних та неплатоспроможних сільськогосподарських
підприємств.

•

Недостатня мотивація зайнятих у сільському господарстві.

•

Складне правове середовище (корупція, часті порушення контрактів та правова
небезпека).

•

Зниження врожайності сільськогосподарських культур та вмісту органічних і
основних поживних речовин в ґрунті.

•

Збільшення частки необроблених або зарослих бур′яном полів.

•

Недостатня технічна забезпеченість на всіх стадіях виробничого ланцюга.

•

Недостане використання біологічних та технологічних інновацій.

•

Недостатнє використання доступної інформації у всіх сферах виробництва, маркетингу, постачання, організації та економічного управління.
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Таке, у багатьох відношеннях тверезе зображення теперішнього стану сільського господарства України детально розглядатиметься на основі економічних розрахунків в наступних розділах. Ці розрахунки, в свою чергу, базуються на даних, які автор зібрав за інтенсивної та цінної допомоги команди дорадників, які працюють у “AKT
Вінниця”.

3

Економічний стан рослинництва в зоні Лісостепу

Ретельні розрахунки, виконанні автором в ході навчальних місій для сільськогосподарських дорадників в Україні протягом 2001-2004 рр., дозволили накопичити
дані та зрозуміти стан аграрних підприємств в країні. Глибокий аналіз їх роботи надав
можливість українським та німецьким дорадникам зробити висновки стосовно економічного стану підприємств та конкурентноздатності виробництва зерна, олійних культур і цукрового буряка в умовах лісостепової зони. Лісостеп вважається одним із найпродуктивніших сільськогосподарських регіонів України. Він простягається широкою
смугою з південно-західної до південно-східної частини Київської області та охоплюєє
більшу територію Черкаської, Вінницької та Хмельницької областей, а також частини
Тернопільської та Житомирської областей. Високий рівень продуктивності в цьому
регіоні в порівнянні з іншими регіонами України завдячує однорідним ґрунтам та відносно вигідним кліматичним умовам (кількість і сезонний розподіл опадів та низькі
рівні випаровування). Відносна близькість до Києва також надає переваги.
Згідно нашого аналізу, рослинництво в регіоні можна розділити на чотири рівні
інтенсивності використання факторів виробництва (далі – просто рівні інтенсивності).
Рівень I

Підприємства, існування яких знаходиться під великим питанням

1

Основні засоби амортизовані до 80 %, застаріле та напівзруйноване.

2

Власне виробництво та використання насіння другого та третього поколінь, недотримання
норм сівозміни, недостатнє управління запасами в рослинництві та тваринництві, невикористання вапняку.
Величина pH для ґрунтів менше за 5,5; вміст органічної речовини в ґрунті <2 %, поганий
баланс ґрунтових вод та аерації.
<20 кг/гa азоту, <10 кг/гa фосфору та 0 кг/гa калію, пестициди та гербіциди використовуються тільки в окремих випадках. Врожайність: пшениця – 25 ц/гa, цукровий буряк – 150 ц/гa,
надої молока – 2000 кг на корову на рік.

3
4

На противагу ситуації з відсталими підприємствами Російської Федерації, де
було підраховано (і всі з цим погоджуються), що приблизно 30 % сільськогосподарських підприємств знаходяться на межі банкрутства, в Україні вважається політично невигідним називати такі підприємства життєво непридатними. Ми оцінюємо, що приблизно половина всіх аграрних підприємств України можна віднести до I-го рівня інтенсивності в нашій класифікації, і вони знаходяться під загрозою зникнення.
Рівень II

Відстаючі підприємства, існування яких знаходиться під знаком запитання

1
2

Основні засоби амортизовані до 65 %, застарілі та напівзруйновані.
Власне виробництво та використання насіння другого покоління. Сівозміна планується, але
не завжди дотримується. Спроби управління запасами рослинництві та тваринництві, не
достатнє використання вапняку.
Величина pH для ґрунтів > 5,6, вміст органічної речовини в ґрунті <2,5%, все ще недостатній баланс ґрунтових вод та аерації.
>40 кг/гa азоту, <20 кг/гa фосфору та <10 кг/гa калію, недостатнє використання пестицидів
та гербіцидів. Врожайність: пшениця – 30 ц/гa, цукровий буряк – 250 ц/гa, надої молока –
2500 кг на корову на рік.

3
4

Згідно досвіду та оцінки дорадників, які працюють в “AKT Вінниця”, приблизно
40 % сільськогосподарських підприємств України можна віднести до II-го рівня нашої
класифікації.
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Рівень III

Відносно стабільні підприємства з майбутнім потенціалом

1

Основні засоби амортизовані до 50 %, вони підтримуються в належних умовах та у достатньому обсязі.
Закупівля елітних сортів насіння, власна репродукція до першого покоління. Планується
сівозміна та у більшості випадків дотримується. Задовільне управління запасами в рослинництві та тваринництві, регулярне застосування вапняку.
Величина pH для ґрунтів >5,8, вміст органічної речовини в ґрунті >3 %, прийнятний рівень
балансу ґрунтових вод та аерації.
>60 кг/гa азоту, >30 кг/гa фосфору, >20 кг/гa калію, цільове використання пестицидів та
гербіцидів. Врожайність: пшениця – 40 ц/гa, цукровий буряк – 350 ц/гa, надої молока – 3000
кг на корову на рік.

2

3
4

Згідно досвіду та оцінки дорадників, які працюють в “AKT Вінниця”, приблизно
10 % аграрних підприємств України можна віднести до ІII-го рівня нашої класифікації.
Рівень IV

Найкращі сільгосппідприємства, часто із зовнішнім інвестором

1
2

Регулярні інвестиції в основні засоби та підтримка їх у чудових умовах і готовності.
Закупівля високоякісних сортів насіння, які пристосовані до регіональних умов із внутрішньогосподарською репродукцією. Планується та дотримується сівозміна. Оптимальне планування запасів у рослинництві та тваринництві, регулярне використання вапняку відповідно до аналізу ґрунтів.
Величина pH для ґрунтів >6, вміст органічної речовини в ґрунті >3,5 %, оптимальний рівень
балансу ґрунтових вод та аерації.
>80 кг/гa азоту, >40 кг/гa фосфору, >30 кг/гa калію, чітке використання пестицидів та гербіцидів. Врожайність: пшениця – >45 ц/гa, цукровий буряк – 400 ц/гa, надої молока – >4000 кг
на корову на рік

3
4

Щонайбільше 2 % сільськогосподарських підприємств України можна віднести
до IV-го рівня інтенсивності.
Для подальшого аналізу економічного становища в рослинництві України була
розглянута типова гіпотетична модель сільськогосподарського підприємства із
1 000 га землі. Щоб спростити аналіз та подальше обговорення, ми не розглядаємо
тваринництво. Ціни, врожайність, витрати тощо взяті з даних типового сільськогосподарського підприємства регіону навколо Вінниці та базуються на спостереженнях
2003-го року.
Табл. 11.1 надає інформацію щодо довготермінової середньої врожайності, яку
можна досягти зазначеним вище підприємствам чотирьох рівнів інтенсивності. Через
те, що виробництво цукрового буряка відіграє важливу роль в регіоні, але накладає
особливий попит на технічне оснащення сільського господарства, табл. 11.1 також
показує величину середньої частки цукрового буряка в структурі посівних площ для
кожної з чотирьох категорій. Середня частка площ під цукровим буряком в аграрних
підприємствах складає 10-25 %. Підприємства, що належать до I та II категорій, використовують не гранульоване (недражоване) низької якості вітчизняне насіння. Ущільнення посівів, що виникає в результаті цього, призводить до зменшення врожайності
від 100 до, щонайбільше, 150 ц/гa.
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Таблиця 11.1:

Врожайність культур для різних категорій аграрних підприємств
Одиниця
виміру

Рівень I

Рівень II

Рівень III

Рівень IV
Зовнішній
інвестор

Власний менеджмент

Частка посівів цукрових буряків

%

10

10

25

25

Врожайність цукрових буряків

ц/га

100

100

250

250

Врожайність пшениці

ц/га

30

40

50

55

Врожайність ярого ячменю

ц/га

25

32.5

45

50

Врожайність озимого ріпаку

ц/га

9

15

21

27.5

Врожайність соняшника

ц/га

12

17

22

30

Джерело:

Власні розрахунки, що базуються на аналізі сільгосппідприємств у 2003 р.

Врожайність пшениці коливається від 30 до 55 ц/гa, хоча в деякі роки врожайність може сягати 80 ц/гa. Врожайність ярого ячменю (через агрокліматичні умови в
Україні, озимий ячмінь дуже ризиковано сіяти, і тому він дуже рідко зустрічається) в
залежності від інтенсивності виробництва коливається від 25 до 50 ц/гa. Озимий ріпак, якщо не вимерзає взимку, досягає врожайності від 9 до 27,5 ц/гa. Хоча закордонні експерти погоджуються, що зростання обсягів вирощування ріпаку допоможе дотримуватись норм сівозміни в Україні, через відносно високий рівень застосування
капіталу при вирощуванні даної культури частка ріпаку, ймовірно, залишатиметься
низькою. Стабільні та високі врожаї залишаються ілюзією для українських умов. Соняшник, з агрономічних міркувань традиційна олійна культура в Україні, і надалі залишатиметься значно важливішою, ніж ріпак. Однак технологія вирощування соняшника все частіше недотримується, в основному через недостатнє внесення вуглекислого калію ніби-то через “нестачу капіталу”. Врожайність насіння соняшника коливається від 12 до 30 ц/гa. Достатній рівень внесення калійних добрив є необхідною умовою отримання високих врожаїв. Для подальших обрахунків рівня рентабельності були прийняті наступні величини посівних площ для чотирьох категорій підприємств
(табл. 11.2). Табл. 11.2 також показує ціни продукції.
Таблиця 11.2:
Культура

Припущення щодо норм сівозміни для лісостепу України для
кожного рівня (в га)
Рівень I

Рівень II

Рівень III

Рівень IV

Ціна (грн./т)

Ціна (євро/т)

Пшениця

350

350

350

350

450

75

Ярий ячмінь

250

250

200

200

400

67

Горох

100

100

100

100

550

92

Гречка

100

100

0

0

1000

167

Цукровий буряк

100

100

250

250

150

25

Насіння соняшника

100

100

100

100

1000

167

Джерело:

Власні обрахунки, засновані на аналізі сільгосппідприємств в 2003 р.

Табл. 11.3 пропонує результати розрахунку рівня рентабельності для чотирьох
категорій підприємств. Стосовно методу, що був застосований при розрахунку рівня
рентабельності, потрібно відмітити наступне:

•

Рівень продаж підраховано використовуючи врожайність, структуру посівів
культури та ціни;
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•

До змінних витрат віднесено насіння, мінеральні добрива, пестициди та гербіциди;

•

Змінні витрати на робочу силу та обладнання передбачають заробітну плату
(без управлінського персоналу), оренду техніки, ремонт та амортизацію, а також витрати на паливо та мастила;

•

До постійних витрат відносять підтримку та амортизацію будівель сільськогосподарських підприємств, непрямі виплати зарплати за надлишок робочої сили,
витрати на управління та розвиток, страхування, податки, оренду землі та електроенергію;

•

Процентні платежі за кредити, що використовувались для закупівлі таких засобів виробництва як насіння та міндобрива. Ці витрати є високими оскільки в
Україні кредити видаються під 20 % річних.

Таблиця 11.3:

Розрахунки прибутку/збитку для кожного рівня інтенсивності
(євро/гa)
Рівень I

Рівень II

Рівень III

Рівень IV
Зовнішній інвестор

Власний менеджмент
Виручка

233

326

546

615

Змінні витрати

58

76

163

165

Зміні витрати на техніку та працю

87

95

129

137

Постійні витрати

74

72

68

59

Відсотки по кредитах

17

22

52

81

Загальні витрати

236

265

411

443

Прибуток

-3

61

135

172

Нові інвестиції

0

50

306

710

211

229

339

306

Основний капітал
Джерело:

Власні обрахунки, засновані на аналізі сільгосппідприємств в 2003 р.

Результати табл. 11.3 показують, що сільськогосподарські виробники І-го рівня
зазнають збитків, незважаючи на найнижчий рівень витрат серед всіх чотирьох категорій – 236 євро/гa. Відповідні підприємства залишатимуться нежиттєздатними без
використання сертифікованого насіння, без компенсації поживних речовин, що забираються з ґрунтів із кожним врожаєм, без використання відповідних гербіцидів та пестицидів, і без прийняття необхідних заходів в рослинництві у відповідний час.
Сільськогосподарські виробники, що відносяться до другого рівня інтенсивності, отримують помірні прибутки, а також заробляють достатні кошти для того, щоб покрити амортизаційні витрати, які асоціюються із низьким рівнем інвестицій. Вищі рівні
інтенсивності, в порівнянні з підприємствами першого рівня, ведуть до непропорційного зростання врожайності для підприємств другого рівня. Порівняно з рівнем II, витрати на гектар у підприємств третьої категорії вищі на 55 %. Тому прибутки зростають приблизно на 120 %. Щоб досягнути такого рівня прибутків, потрібно залучити
інвестицій на суму 645 євро/гa. На аграрних підприємствах четвертого рівня загальні
витрати зростають ще на 8 %, але прибутки зростають на 27 % по відношенню до
прибутків підприємств третього рівня. Досягнення такого рівня рентабельності вимагає на 132 % більше інвестицій в сучасні, переважно західні, технології, ніж на третьому рівні.
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Табл. 11.4 пропонує більше інформації про результати розрахунків для чотирьох груп сільськогосподарських підприємств. Підприємства, які відносяться до першого рівня інтенсивності, характеризуються високим рівнем використання робочої
сили – 11,5 працівників (еквівалент робочої сили) на 100 га землі. Інші показники для
цієї категорії підприємств також є негативними, що говорить про їх нежиттєздатність.
Хоча інтенсивність використання робочої сили тільки трішечки нижча у підприємств другого рівня, показники в табл. 11.4 значно кращі від показників підприємств
першого рівня. Висока норма рентабельності капіталу (44 %) повинна сприйматися із
засторогою, оскільки вона базується на загальному низькому рівні застосування капіталу, що “полегшує” досягнення такого високого рівня рентабельності. Як показують
результати роботи підприємств третього рівня, сталий рівень конкурентноздатності
вимагає вищого рівня залучення інвестицій та капіталу. Норма рентабельності капіталу 42 % тільки трішки менше від другого рівня. Частка змінних витрат на технічне
оснащення та робочу силу у виручці складає 24 %, що є добрим показником продуктивності праці, значно краще від другого рівня (29 %).
Сільськогосподарські підприємства, що відносяться до найвищого рівня інтенсивності (IV), мають трішки вищий рівень рентабельності (28 проти 25 %). Однак, норма рентабельності капіталу менша – 34 у порівнянні з 42 %. Частка змінних витрат
на техніку та робочу силу у виручці дещо падає (22, порівняно з 24 % для III-го рівня).
Отже, значне зниження інтенсивності використання праці до приблизно двох працівників на 100 га призводить до незначного зростання продуктивності виробництва.
Таблиця 11.4:

Показники ефективності в рослинництві для кожного рівня
інтенсивності застосування факторів виробництва
Одиниця
виміру

Рівень I

Рівень II

Рівень III

Власний менеджмент

Рівень IV
Зовнішній
інвестор

Частка сільгосппідприємств категорії

%

50

38

10

2

Інтенсивність застосування робочої
сили

Еквівалент
робочої
сили/100 гa

11,5

10,3

8,7

2

євро/гa

–3

61

135

172

Рівень рентабельності

%

–1

19

25

28

Частка прибутку в загальних витратах

%

–1

23

33

39

Норма рентабельності капіталу

%

–3

44

42

34

Частка змінних витрат на техніку та
витрат на працю у виручці

%

37

29

24

22

Прибуток на гектар

Джерело:

Власні обрахунки, засновані на аналізі сільгосппідприємств в 2003 р.

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки:
1.

Без значного зростання рівня інтенсивності використання факторів виробництва в рослинництві, українське сільське господарство не може стати конкурентноздатним.
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2.

Вкрай потрібне зростання обсягів використання змінних засобів виробництва та
капіталу.

3.

Капітал може приймати форму техніки та обладнання вітчизняного виробництва або західних зразків у гарному стані.

4.

Різноманітні стадії виробничого процесу повинні бути організовані якомога
ефективніше, тобто із найменшим можливим використанням праці та техніки,
щоб зменшити ризик поломки механізмів або складності управління.

5.

Якщо зовсім необов′язково досягати найвищого рівня інтенсивності використання капіталу, то сучасна технологія повинна застосовуватись в основних
сферах, таких як підготовка під посів, посів, внесення мінеральних добрив, пестицидів та гербіцидів а також збір врожаю.

6.

Найвищі рівні інтенсивності застосування капіталу необов′язково прибуткові, як
було зазначено при порівнянні рівнів інтенсивності для сільськогосподарських
підприємств III та IV рівнів.

4

Розрахунки витрат виробництва на одиницю продукції

Подані нижче розрахунки витрат виробництва на одиницю продукції для окремих культур дають уявлення про міжнародну конкурентноздатність українського сільського господарства. Ці розрахунки засновані на комплексному аналізі всіх витрат, у
тому числі 16 % ставки за використання капіталу в виробництві. Результати в
табл. 11.5 підтверджують зазначені вище головні висновки аналізу прибутковості виробництва.
Таблиця 11.5:

Витрати виробництва на одиницю продукції (євро/т)
Ринкова
ціна

Озима пшениця
Цукровий буряк

Рівень I

Рівень II

Рівень III

Рівень IV
Зовнішній
інвестор

Власний менеджмент

75

79

64

67

71

25

17

13

15

13

Соняшник

167

177

147

140

119

Озимий ріпак

117

217

247

201

180

Ярий ячмінь

67

88

74

67

70

Джерело:

Власні обрахунки, засновані на аналізі сільгосппідприємств в 2003 р.

Озимий ріпак зазначений в табл. 11.5 з метою завершити показ того, що, поперше, ринкова ціна ріпаку залишається непривабливою для України, і, по-друге, витрати на одиницю продукції значно вищі за ринкову ціну, незалежно від рівня інтенсивності використання факторів виробництва.
За середніх ринкових цін, що вказані в табл. 11.5, сільськогосподарські підприємства найнижчого рівня інтенсивності спроможні виробляти лише цукровий буряк за
нижчими ніж ринкова ціна витратами на одиницю продукції. Однак в цих підприємствах якість цукрових буряків низька. Крім того вони потребують великої кількості робочої сили для прорідження бурякових посівів, що унеможливлює підвищення обсягів
виробництва цукрових буряків. Вимоги щодо дотримання сівозміни та тривалість
ключових фаз польових робіт підсилюють дане обмеження. Інші культури, такі як,
пшениця і соняшник, можуть вирощуватись тільки за витрат на одиницю продукції, які
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перевищують середні ринкові ціни. Отже виробництво цих культур призводить до фінансових збитків навіть в короткостроковому періоді.
Підприємства, що належать до другого рівня інтенсивності використання факторів виробництва, досягають дещо кращих результатів. Однак ці підприємства також
не можуть здійснювати довгострокові інвестиції у підвищення родючості ґрунту та сучасні технології. Це означає, що ці підприємства можуть вирощувати озиму пшеницю,
цукровий буряк та соняшник із дещо нижчими за ринкову ціну витратами на одиницю
продукції. Ці підприємства зазнаватимуть тривалого економічного падіння та втрат
капіталу, якщо швидко не приймуть обґрунтованих стратегій свого розвитку.
За III-го рівня інтенсивності використання факторів виробництва, всю продукцію, за винятком ярого ячменю та ріпаку, можна виробляти із нижчими за ринкові ціни
витратами на одиницю продукції. На підприємствах IV-го рівня інтенсивності витрати
на одиницю продукції дещо зростають проти III-го рівня інтенсивності, за винятком
цукрових буряків та насіння соняшника. Це сталося завдяки ширшому використанню
дорогої сучасної технології. Питомі витрати для цукрового буряка є дещо нижчими
порівняно з третім рівнем інтенсивності, так як використання сучасної технології надає можливість значно зменшити витрати на робочу силу на прополку. Питомі витрати для соняшника є нижчими завдяки покращеним технологіям посіву, що дозволяє
краще дотримуватись густоти посівів і, відповідно, кращої врожайності.
Витрати на одиницю продукції, подані в табл. 11.5, чітко показують, що українські аграрні підприємства, порівняно із закордонними, можуть працювати за досить
низьких витрат, і, отже, українське сільське господарство дійсно має значний потенціал для прибуткового виробництва сільськогосподарської продукції.

5

Можливості та проблеми для міжнародних інвесторів

Представлений вище аналіз повинен зацікавити іноземних інвесторів в українському сільському господарстві. З початку 2000 р. клімат для залучення закордонних
інвестицій в Україні повільно, але суттєво покращився.
Взагалі рекомендується, щоб потенційні інвестори планували та запроваджували свої інвестиційні плани з допомогою досвідчених місцевих консультаційних
фірм. Реалістично можна очікувати один рік між первинною концепцією інвестування
та першими практичними діями сільськогосподарського підприємства. Маючи достатньо часу та компетентного партнера, можна прийняти наступні кроки в конструктивному та надійному руслі:

•

Заснування підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю,
згідно українського законодавства, може відбуватися швидко та без труднощів
за допомогою місцевих консультантів.

•

За допомогою компетентного місцевого консультанта, взагалі кажучи, також не
складно знайти відповідну кількість землі для довготривалого орендування,
продаж та купівля землі на даний момент не дозволена українським законодавством. Контракти на оренду землі із багатьма власниками паїв законно
розформованих колективних підприємств – або в окремих випадках із підприємствами з обмеженою відповідальністю – вимагають клопітливих переговорів,
які базуються на персональних зв′язках та презентаціях, проведених інвесторами з допомогою місцевих консультантів. Обласні та районні адміністрації, як
правило, бажають взаємодіяти в цьому напрямку. Імпортування та запровадження західних технологій є набагато простішим сьогодні, ніж це було до
2000 р.
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•

Плата за оренду землі, в тому числі і податок на землю складає 30 євро/гa на
рік. Однак, інвестиції в підвищення родючості ґрунтів та боротьба із накопиченими бур′янами та шкідниками часто вимагає інвестиційного плану на перші 23 роки.

•

Як показано в табл. 11.3, заснування та діяльність підприємства в галузі рослинництва в Україні вимагає початкових інвестицій в сумі приблизно 7001000 євро на гектaр. Кредити можна отримати, якщо інвестор спроможний
представити переконливий бізнес-план та надати 30-40 % власного капіталу.
Декілька іноземних банків, такі як німецький Гіпо-Верейнсбанк, відкрили свої
філіали в Україні.

•

У разі виникнення конфлікту із виконанням контракту, як наприклад договору
про оренду землі, судові процеси, як правило, залишаються не надто привабливим виходом із ситуації. Цивільні суди в Україні функціонують неефективно,
щоб забезпечити та задовольнити позови.

•

При підборі робітників важливим є швидко забезпечити собі основну групу компетентних осіб. Вони повинні мати хорошу зарплату, щоб з самого початку гарантувати їм відповідну мотивацію.

•

Як правило, через соціальні причини, інвестори не зможуть уникнути найму додаткових працівників для простих завдань. Щоб платити цим робітникам, необхідно за рахунок основного персоналу почати отримувати прибутки щонайбільше протягом 2 до 3 років.

•

В минулому було дуже вигідно, коли інвестори надавали деяку фінансову допомогу місцевим сільським проектам (наприклад, відновлення церкви або пожежного будинку).

Піонери – є дуже доречна назва тих, хто інвестує в Україну, хто шукає допомоги
та поради компетентних місцевих консультаційних фірм, і хто домовляється із місцевою владою та населенням. Вони зможуть отримати відповідні Шумпетерські піонерські прибутки.

6

Проблеми українських аграрних менеджерів

Багато проблем, що характеризують на даний час українське сільське господарство і про які розповідалось у підрозділі 2, можна віднести до недостатнього рівня
підготовки та управлінських навичок менеджерів сільськогосподарських підприємств.
Коли керівників підприємств України просять перерахувати свої найбільш обтяжливі
проблеми, більшість вкаже на нестачу капіталу. Це правда, що українське сільське
господарство вкрай потребує капіталу. Проте наступні два приклади ілюструють, що
типові відповіді на цю недостачу капіталу в цілому є недоцільними та контрпродуктивними:

•

Навіть якщо взяти до уваги той факт, що підготовка ґрунту до посіву озимих
зернових відбувається із застосування старої та морально застарілої техніки,
недостатній догляд та старанність в процесі обробки землі призвела до того,
що багато полів з часом стали все більше і більше нерівними. Це призводить
до того, що наступна підготовка рядків стає складним та дорогим завданням. А
що найбільш цікаво, керівники аграрних підприємств наполягають на надлишковій щільності посівів, до 500 зерен насіння/м², що додатково збільшує витрати. Засівання відбувається не на однакову глибину, що збільшує ймовірність
вимерзання. Проблеми стають очевидними, коли посіви починають проростати
після зими. Занадто щільні, та дерноподібні посіви зернових культур не можуть
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генерувати що-небудь близьке до економічного оптимуму. У 2003 р. сувора зима завдала збитків таким посівам, що призвело до значного зменшення врожайності та в окремих випадках потрібен був повний пересів. У цьому випадку
погане управління ускладнює нестачу капіталу в господарстві.

•

Вважається, що через нестачу капіталу виробництво кормів для великої рогатої
худоби (ВРХ) є дуже дорогим заняттям. В результаті екстенсивного виробництва потрібно взагалі від 0,8 до 1 гектарів землі на голову ВРХ. Через те, що за
умов оптимізації виробництва можна було б зменшити площі сільськогосподарських угідь під кормами на 30-50 %, і через те, що надлишок використання землі під виробництво кормів забране від потенційного виробництва інших культур,
альтернативні витрати від такого поганого управління при виробництві кормів є
високими. Результат, знову ж таки, ускладнює нестачу капіталу. Багато сільськогосподарських підприємств продовжують використовувати стару, одновимірну систему обліку повних витрат. Це ховає перехресне субсидування окремих
видів продукції (тобто виробництво молока, що відбувається за рахунок вирощування продукції рослинництва). В результаті, не приймаються необхідні рішення, які б помічалися сучасними методами обліку в аграрних підприємствах,
що є стандартними для західних країн.

Обидва ці приклади ілюструють, що головною проблемою, з якою стикаються
керівники сільськогосподарських підприємств України, є пристосування їхніх стандартів виробництва та управління до нових умов, в яких зараз знаходиться Україна. Якщо керівники підприємств чинять опір сучасним методам та їх запровадженню, то
українське сільське господарство робитиме дуже повільний прогрес і це займе 15–20
років перед тим, як країна зможе відігравати значну роль на міжнародних ринках, що
просто дано Україні її природними багатствами.
Українські керівники аграрних підприємств повинні самі погодитись із фактом,
що вони зможуть мати доступ до довготривалих кредитів, якщо вони протягом щонайменше 2 років продемонструють значно кращі результати прибутковості, ліквідності та стабільності. Ніякий банк не буде зацікавлений у наданні довгострокових кредитів неорганізованим та збитковим підприємствам. Це також означає, що керівники
підприємств повинні будуть збільшити кількість зовнішніх консультативних та дорадчих послуг, для визначення стратегічних цілей, розробити плани досягнення цих цілей, та порівняти цілі з отриманими результатами, щоб віднайти регулярні “оздоровчі” заходи. Тільки тоді, коли керівники сільськогосподарських підприємств в Україні
усвідомлять те, що вони можуть і повинні мати вигоду від такого роду допомоги, українське сільське господарство зможе піднятися та стабільно зростати.
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Частина 3:
Розвиток ринків основних продуктів сільського
господарства в Україні

142

12 Ринок для ризику, а не для зерна: вступ до
теми ф’ючерсних ринків сільськогосподарської
продукції в Україні
АРНІМ КУН ТА ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ

1

Вступ

Ф’ючерсні ринки можуть бути ефективним інструментом в арсеналі сільськогосподарських виробників, трейдерів та підприємств харчової і переробної промисловості для зменшення цінового ризику, пов’язаного з торгівлею сільськогосподарськими
товарами. Більше того, ефективно функціонуючий ф’ючерсний ринок робить ціни
прозорішими на ринках сільськогосподарської продукції та надає корисну і недорогу
інформацію для всіх учасників ринку, в тому числі і тим, хто не торгує на товарних
біржах. Ф’ючерсні ринки сільськогосподарської продукції набули важливого значення
в останні 20 років і все більше країн почали створювати ці ринки, як наприклад Угорщина та Німеччина в 1990-х роках та зовсім недавно Китай. Ця робота є введенням в
основи функціонування ф’ючерсних ринків для тих, хто не знайомий з цим інструментом управління ризиком. Вона побудована наступним чином: підрозділ 2 пояснює
природу ф’ючерсних ринків, а в підрозділі 3 подається огляд організації цих ринків. Як
сільськогосподарські виробники можуть отримувати прибутки від існування
ф’ючерсних ринків, обговорено в четвертому підрозділі.

2

Природа ф’ючерсних ринків: торгівля ризиками, а не зерном

Коли в Німеччині на початку 1990-х років обговорювали ідею аграрних бірж для
торгівлі сільськогосподарськими ф’ючерсними контрактами,1 багато фермерів, журналістів і навіть науковців мали погані передчуття:
1.

Першим занепокоєнням було те, що створення ф’ючерсних бірж матиме доволі
негативний вплив на “малих виробників“. Багато людей, насправді, вірили, що
ф’ючерсні ринки приносять користь лише великим гравцям і що ці ринки лише
погіршать становище фермерів.

2.

По-друге, багато людей вірили, що ф’ючерсні ринки є ще одним маркетинговим каналом. Тобто існування ф’ючерсних ринків означало, що фермери могли
продавати свою продукцію не лише місцевим елеваторам або переробним підприємствам, але й на ф’ючерсних біржах.

Ці оцінки є неправильними. Насправді ф’ючерсні ринки надають цінну і недорогу інформацію всім учасникам ринку, особливо фермерам, які за нормальних умов не
в змозі утримувати свою власну систему збору ринкової інформації. Це означає, що
ф’ючерсні ринки, перш за все, покращують доступ фермерів до інформації, тим самим підвищуючи їхню конкурентоспроможність порівняно з великими гравцями. Подруге, ф’ючерсні ринки не є новим каналом збуту. Основною ідеєю роботи
ф’ючерсних ринків є торгівля ризиками, а не сільськогосподарською продукцією, на-

1

Ф’ючерсні ринки сільськогосподарської продукції існували в США ще з 1860 р. Через різні політичні
причини, в Німеччині ф’ючерсні біржі було заборонено на багато десятиріч. Лише на початку 1990-х
років політики вирішили їх знову легалізувати.
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приклад, такою як зерно. На ф’ючерсні ринки дивляться скептично, можливо, тому,
що вони досить складні, а їх функціонування потребує деяких пояснень.
2.1

Форвардні контракти

Природу ф’ючерсних контрактів можна пояснити за допомогою історії розвитку
форвардних контрактів. Форвардні контракти широко використовуються також і в
Україні. У типових форвардних контрактах два партнери погоджуються про майбутню
поставку певної кількості товару: наприклад, в березні фермер підписує контракт, згідно якого він обіцяє трейдеру поставити в серпні цього ж року 100 тонн пшениці 3-го
класу. Це приватний контракт і партнери по контракту повинні узгодити багато деталей індивідуально, а саме: якість зерна, дата поставки та місце, хто доставить зерно і
якщо одна з сторін розриває контракт – відповідні санкції. Такий контракт укладається
на добровільній основі і він надає багато переваг партнерам по контракту. Обидва
партнери знають про ціну та кількість поставки наперед. Це дозволяє фермерам планувати свій виробничий процес, а переробним підприємствам використовувати свої
складські та переробні потужності ефективніше, що призводить до зниження витрат.
З іншого боку, як тільки такий контракт підписано, від нього важко відмовитися,
навіть якщо фермер не може поставити відповідну продукцію (наприклад через поганий урожай). У цьому випадку необхідно розрізняти механізм примусового виконання
форвардного контракту. Часто виникає ситуація, коли ринкова ціна є нижчою від очікуваної. У цьому випадку покупець має стимул не вимагати поставки товару за умовами форвардного контракту, а закупити його на ринку за (нижчою) спотовою ціною.
Якщо ж, з іншого боку, ціна виросла, продавець має стимул розірвати форвардну угоду. Зрозуміло, що якщо один партнер розриває контракт, інший може використати
юридичну процедуру. Але це забирає час і коштує грошей (наприклад, оплата послуг
юриста). Крім того немає гарантій, що юридична процедура завершиться успішно.
Якщо вона й завершиться успішно, то отримані збитки (наприклад, через простій виробництва в зв’язку з розривом контракту) можуть бути не повністю компенсовані.
2.2

Гарантія виконання контрактів

Потреба в гарантіях стала причиною того, що у 1860-х роках в Чикаго було
створено систему, яка гарантувала виконання контрактів простим шляхом. Фактично
ця, так звана клірингова, система лежить в основі будь-якої біржі світу. Якщо два партнери підписали контракт у березні на поставку в серпні 100 тонн зерна за ціною
500 грн./т, вони наймають третю незалежну сторону. Ця сторона, яку називають кліринговий дім, забезпечує виконання умов контракту. Після підписання контракту обидва контрактери вносять депозитні внески (маржу) кліринговому дому. Якщо маржа
складає, наприклад, 10 % вартості контракту,2 вона дорівнює 5 000 грн. за контракт,
описаний вище (10 % від 100 тонн * 500 грн./т).
Якщо контракт повинен бути виконаний в серпні, то може виникнути декілька
ситуацій (табл. 12.1):

•

2

Ринкова ціна дорівнює 500 грн./т. Це означає, що ні покупець, ні продавець не
втратили прибутків порівняно з ситуацією при очікуваній ціні. Кліринговий дім
повертає початково заплачену маржу двом контрактерам відразу після виконання контракту.

Як цю маржу встановлюють буде детально описано далі.
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•

Якщо ринкова ціна зростає, наприклад до 550 грн./т, то покупець виграє. Згідно
контракту він платить 500 грн./т за товар, який коштує на спотовому ринку
550 грн./т. Замість 55 000 грн. він платить лише 50 000 грн. Але продавець залишається розчарованим. Згідно контракту, він зобов’язаний продати зерно за
ціною 500 грн./т, коли він міг би його продати за 550 грн./т. Тому продавець зацікавлений у розірванні контракту. Однак якщо він це зробить, кліринговий дім
не поверне йому його 5 000 грн. Навпаки, цю маржу отримає покупець. Тобто
покупець отримає свою маржу назад (5 000 грн.) плюс маржу продавця
(5 000 грн.). Навіть якщо через розірвання контракту продавцем він змушений
буде закуповувати зерно на спотовому ринку за 55 000 грн., отримана маржа
продавця знизить його нетто-витрати до 50 000 грн.; тобто до стану, якби контракт було виконано. Так само продавець отримує 55 000 грн. за продане зерно
на спотовому ринку, але він втрачає право на свою маржу в 5 000 грн. Тому,
насамкінець він також матиме такий же самий результат, що і за умов виконання попереднього контракту.

Таблиця 12.1:
Дата

Березень

Серпень
Серпень
Серпень

Як функціонує система маржі
Ціна, грн./т

Позиція продавця, грн.

Позиція покупця, грн.

Продавець і покупець уклали контракт з поставкою в
серпні за ціною 500 грн./т.
Загальна вартість контракту складає 50 000 грн.
Контрактери вносять депозит у розмірі 10 % вартості
контракту кліринговому дому.
500
0
0
550
–5 000
+ 5 000
450
+ 5 000
–5 000

Рахунок клірингового дому, грн.
Продавець

Покупець

5 000

5 000

5 000
0
10 000

5 000
10 000
0

Все навпаки, якщо ціна падає. В табл. 12.1 припущено, що ціна впала до
450 грн./т. В цій ситуації покупець має стимул розірвати контракт, але тоді він втрачає
право на свою маржу. Тому наприкінці дня покупець і продавець мають однакову
ефективну ціну в 500 грн./т. Функція клірингового дому полягає в компенсації сторонам зазнаних збитків та прибутків. Якщо кожен партнер контракту вносить депозит
кліринговому дому в розмірі певного проценту від загальної вартості контракту, це
гарантує виконання контракту до тих пір, поки ціна зміниться не вище цього проценту.
Маржа клірингового дому в 10 % (20 %) дає можливість отримувати прибутки або
збитки від зміни ціни на 10 % (20 %).
Зрозуміло, що ціна може змінитися на більше, ніж 10 % або навіть 20 %. Тому
для клірингового дому здається правильним вимагати набагато вищу маржу. Однак
для партнерів контракту було б дуже дорого вносити, наприклад, 50 % вартості контракту в кліринговому домі. Тому з часом біржі розробили так-звану систему перегляду
маржі (margin call). Якщо під час дії контракту ціна на ринку падає (зростає) більше
ніж на 10 %, кліринговий дім просить покупця (продавця) внести ще 5 % вартості контракту. Така переглянута маржа гарантує, що в будь-який час кліринговий дім зможе
компенсувати збитки іншій стороні, якщо одна з сторін розірве контракт. Зміна ринкової ціни автоматично призводить до потреби підвищити маржу, що дозволяє збалансувати прибутки і збитки під час тривалості контракту. Це головна відмінність порів-
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няно з форвардними контрактами, де прибутки і збитки балансуються в день поставки3.
2.3

Стандартизація ф’ючерсних контрактів

Другою важливою особливістю ф’ючерсних ринків є стандартизація контрактів.
Специфікація ф’ючерсних контрактів не встановлюється індивідуально партнерами
контракту. Партнери купують контракти, стандартизовані біржею. Типовим
ф’ючерсним контрактом на Чиказькій товарній біржі4 є контракт на пшеницю. Специфікаціями контракту є розмір (5 000 бушелів пшениці, один бушель пшениці дорівнює
27,216 кг), клас (№ 2 м’яка червона, № 2 тверда червона озима та інші класи), місце
поставки (наприклад порт або декілька портів на річці Міссісіпі) і місяць поставки (липень, вересень, грудень, березень і травень). Останнє означає, що на ф’ючерсних
біржах продаються різні контракти на один товар; ці контракти ідентичні у всіх аспектах, окрім дати поставки. Тому учасник, який бажає використати ф’ючерсний контракт, наприклад в Чикаго, повинен вирішити місяць поставки, а потім купувати або
продавати контракт на біржі за ціною, яка встановилася на день проведення операції.
2.4

Реальна поставка: виключення, а не правило

Ф’ючерсні контракти сертифікують зобов’язання поставити (продавця) або прийняти (покупця) певну кількість певного товару у певному місці і час (місяць поставки).
Можна легко уявити, що цими зобов’язаннями можна торгувати. Для покупця А немає
різниці, хто є продавцем контракту – В чи С. А для продавця контракту D немає різниці, хто з покупців – E чи F – обіцяє прийняти поставку. Тому, як тільки підписано,
ф’ючерсними контрактами можна торгувати.
Більше того, покупці і продавці рідко зацікавлені в реальній поставці товару за
контрактом; вони рідко використовують ф’ючерсні ринки для торгівлі фізичним товаром. Вони використовують ф’ючерсні ринки як інструмент управління ризиками.5 Фермер, який у березні продає вересневий контракт на пшеницю за ціною 500 грн./т,
знає, що в кінцевому рахунку він отримає 500 грн./т за його пшеницю, незалежно від
розвитку цін на спотовому ринку. Навіть якщо спотова ціна зменшиться до 450 грн./т,
через раніше описаний механізм йому повернуть різницю в ціні 50 грн./т. Тому продаж
ф’ючерсного контракту є способом “фіксування“ ціни. Це зменшує ризик і дозволяє
фермеру сконцентруватися на тому, що він може робити краще за всіх (вести сільське господарство), а не турбуватися про ціни. Така сама ситуація і з покупцем, і, відповідно, з ринковим попитом з боку всіх виробників кормів чи борошнярів.
Зауважте, обидва партнери (покупець і продавець) завершують контракт торгівлею реальним фізичним товаром на спотовому ринку. Для розірвання їхніх відповідних зобов’язань щодо купівлі і продажу на ф’ючерсному ринку, вони продаватимуть
або відповідно купуватимуть ф’ючерсні контракти, які б компенсували один одного
(offsetting future contracts) незадовго до дня виконання контракту. Ці зобов’язання
компенсують один одного, залишаючи фермера без нетто-зобов’язань або без “відкритої позиції“ на ф’ючерсному ринку. Покупець робитиме все навпаки, щоб анулювати свої зобов’язання. На більшості ф’ючерсних бірж усього світу реально виконується
лише 2 % усіх контрактів на поставку фізичного товару. Тому ф’ючерсна біржа не є
3

На практиці збір та управління переглядом маржі виглядає складніше. Важливо те, що примусове
виконання контрактів гарантується в будь-який час. Для обговорення клірингової системи див.
CHICAGO BOARD OF TRADE (1997).
4
Див. www.cbot.com.
5
Цей процес називають “хеджуванням“. Його детально описано в підрозділі 4.
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новим маркетинговим каналом для товарів, а лише місцем для торгівлі ризиками при
падінні або зростанні цін.
2.5

Висновки: різниця між форвардним і ф’ючерсним контрактами

Відмінності між форвардним і ф’ючерсним контрактами підсумовані в
табл. 12.2. Вони охоплюють стандартизацію, можливість торгівлі, гарантування виконання контракту, здійснення платежів, виконання контракту, транзакційні витрати (усі
витрати, пов’язані з пошуком контрактного партнера, переговорами, підписанням контракту і забезпеченням виконання умов контракту) і ризик.
Таблиця 12.2:

Характеристики форвардних і ф’ючерсних контрактів

Ознака

Форвардний контракт

Стандартизація

Не обов’язково стандартизований,
укладається, в основному, між контрактерами
Ним майже неможливо торгувати, тобто
контракт не можна купити або продати
на ринку

Можливість торгівлі

Гарантія виконання контракту
Оплата
Виконання
Транзакційні витрати
Ризик
Джерело:

Так само, як для будь-якого іншого
торговельного контракту
За нормальних умов при поставці товару
Фізична поставка
Визначені індивідуально під час переговорів
Виконання контракту

Ф’ючерсний контракт
Стандартизовані кількість, якість,
місце і час поставки
Контрактами можна торгувати. Рівень
торгівлі контрактами залежить від
торговельних обсягів на будь-якій
біржі
Виконання гарантовано біржею, кліринговим домом
Під час дії контракту через механізм
маржі
Домовленості, тобто вибір компенсаційної позиції
Плата брокеру та процентні ставки по
маржі
Так-званий базовий ризик та деякі інші

NELSON (1985, с. 17).

Однак ф’ючерсні контракти не є досконалими замінниками форвардних контрактів. Навпаки, функціонуючий ф’ючерсний ринок може доповнювати форвардний ринок. Наприклад, трейдер може неохоче пропонувати форвардний контракт фермеру
на закупівлю певного обсягу зерна після збору врожаю, тому що він не знає ціну після
збору врожаю і має ціновий ризик. Якщо ринкова ціна після збору врожаю є нижчою,
ніж обумовлено у форвардному контракті, трейдер матиме збитки. Функціонуючий
ф’ючерсний ринок надає йому змогу зменшувати цей ціновий ризик через механізм
описаний вище і він охоче пропонуватиме форвардний контракт фермеру за всіх інших незмінних умов. Тому підписання форвардного контракту з фермером є менш
ризикованим при функціонуванні ф’ючерсного ринку, ніж без нього.

3

Організація ф’ючерсних ринків

Біржа, де торгують ф’ючерсними контрактами, організована таким же чином, як
будь-які інші біржі. Основа її – місце для проведення торгів, які здійснюються брокерами.6 Контрактор (наприклад фермер, підприємство харчової промисловості або
трейдер), який хоче укласти контракт на біржі, повинен спочатку зв’язатися з зареєстрованим брокером. Брокер відповідає за внесення маржі контрактерами і повинен
забезпечити кліринговому дому своєчасне переведення всіх марж, в тому числі й переглянутих. Потім брокер подає відповідну пропозицію. Типова пропозиція є такою:
фермер просить брокера продати контракт (наприклад пшеницю, поставка в березні)
у межах певного цінового коридору – наприклад від 480 грн./т до 500 грн./т – або не
6

Брокерів іноді називають торговцями (трейдерами). Слово “трейдер“, використане у цьому випадку,
не треба плутати з товарними трейдерами, такими як Каргілл або Нібулон.
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продавати за ціною, нижчою за 500 грн./т. Потім цей брокер шукає іншого брокера,
який хоче купити березневий контракт на пшеницю в рамках такого ж цінового коридору. На Чиказькій товарній біржі брокери зустрічаються і торгують контрактами у
спеціально відведених місцях (так званий pit). Хоча, наприклад, в Ганновері (Німеччина) встановлена комп’ютеризована платформа для торгів – комп’ютерна система
підшуковує дві пропозиції, якщо брокери внесли однакову ціну або однаковий ціновий
коридор в систему. Якщо так, то контракт укладається автоматично.
Рисунок 12.1:

Як організована ф’ючерсна біржа

Нагляд
Біржа
Кліринговий
Маржа

Трейдер
Хеджер

дім

Місце

)

Трейдер
Хеджер

банк

Маржа

торгів

/ Брокер

( фермер

Кліринговий

( трейдер

)

/ Брокер
Спекулянт

Тих, хто торгує на біржах, можна поділити на дві головні групи:

•

Хеджери (hedgers) – учасники ринку, які хочуть або хотітимуть (або повинні)
купити або продати фізичний товар на певну дату в майбутньому і які зацікавлені у знижені пов’язаного з операцією цінового ризику (хеджування). Їхньою
метою є купівля і продаж ф’ючерсних контрактів для заміщення (компенсування) ризику зміни цін на спотовому ринку. В сільському господарстві фермери,
трейдери та переробні підприємства використовують ф’ючерси, щоб захистити
себе від зміни цін на спотовому ринку.

•

Спекулянти беруть на себе ризики, яких хеджери бажають уникнути. Спекулянти купують або продають контракти на основі їхнього очікування стосовно падіння або підвищення цін; спекулянти вірять, що вони знають, як “розвивається
ринок“. Стимульовані потенційними прибутками, спекулянти забезпечують ринок необхідним елементом – ліквідністю – надаючи хеджерам можливість купити або продати контракти, коли вони бажають. Ця ліквідність є важливою, тому
що вона гарантує те, що хеджери завжди матимуть змогу купувати або продавати компенсуючі контракти і тому закривати будь-яку відкриту позицію на
ф’ючерсному ринку. Більше того, для розробки обґрунтованого прогнозу майбутнього розвитку цін, спекулянти мають стимул збирати максимально можливу кількість інформації про сільськогосподарські ринки відповідних продуктів.

Ця поведінка є дуже важливою, тому що як тільки спекулянт знаходить нову
інформацію, його відповідна активність на ф’ючерсному ринку стає відомою широкому колу суспільства. Якщо спекулянти, наприклад, отримали правдоподібну нову інформацію, що наступний урожай пшениці в Китаї буде нижчий, ніж передбачений,
вони очікуватимуть зростання світових ринкових цін. Тому, вони купуватимуть
ф’ючерсні контракти з надією їх продажу пізніше за вищими цінами. Такі закупки під-
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німатимуть вартість ф’ючерсних контрактів. Таким чином, інформація спекулянтів
впливатиме на ціни на ф’ючерсному ринку і всі матимуть можливість це побачити.
Тому, ціну ф’ючерсного контракту можна розглядати як певний прогноз, який в будьякий час забезпечує всю відповідну інформацію про певний ринок.
Торгівля на ф’ючерсних біржах не безкоштовна. По-перше, брокеру і біржі потрібно оплатити їхні послуги. Вони отримують плату за послуги, яка переважно складає 0,5% вартості контракту, але може бути іншою залежно від розміру замовлення
та структури ринку. Крім того, хеджери і спекулянти повинні вносити маржу. Як правило, на цей депозит не нараховуються проценти. Тому маржа і переглянута маржа
зменшує ліквідність і прибутковість на суму втрачених процентних платежів. На деяких біржах клірингові доми приймають банківські депозити та інші цінні папери, такі
як акції.

4

Ф’ючерсні ринки – корисний інструмент для фермерів та інших
учасників аграрного ринку

4.1

Ф’ючерсні ринки підвищують прозорість ринку

Ф’ючерсні ринки є ефективним інструментом для всіх учасників ринку, який підвищує прозорість і надає цінову інформацію, що за інших умов не була б доступною в
такій формі. Фермери ЄС, наприклад, які продають ріпак кооперативним або приватним трейдерам, часто використовують ціни Паризької біржі (MATIF). Котирування Паризької біржі легкодоступні по телефону або через Інтернет. Існування цієї інформації
для всіх учасників зменшує переваги великих трейдерів або інших учасників ринку, які
вони могли б мати перед малими фермерами без наявності такої інформації.
Ф’ючерсні ринки також допомагають фермерам робити кращі цінові прогнози. Фермери можуть використовувати цю інформацію для планування свого виробництва. Фермери Бразилії, наприклад, мають достатньо мотивації, щоб збільшити площу під посівами сої, коли ціна на ф’ючерсних ринках в часи збору урожаю високо котируються, і
навпаки. Взагалі, така інформація допомагає фермерам приймати ефективніші рішення стосовно ресурсів, і, відповідно, обсягу виробленої продукції. Це допомагає
переробним компаніям в домовленостях із трейдерами та фермерами стосовно ціни.
Це також надає банкам корисну інформацію про дохід, що можуть отримати сільськогосподарські підприємства і, відповідно, про їх кредитоспроможність. Насправді, в деяких випадках в західних країнах банки в якості передумови надання кредиту наполягають, щоб фермер захеджував свій врожай на ф’ючерсних ринках.
Однак, важливо пам’ятати, що:

•

Ф’ючерсні ринки не мають систематичного впливу на коливання цін на аграрних
ринках. Покращуючи наявну інформацію для всіх учасників, вони можуть підвищити ефективність прийняття рішень про виробництво, зберігання і збут. Хоча це може призвести до згладжування певних цінових піків, ступінь цього ефекту тяжко оцінити. Існування ф’ючерсних ринків однозначно не змінює головні
ринкові складові, які визначають спотові ціни, такі як торговельна позиція України або рівень світових ринкових цін.

•

Ф’ючерсні ринки не мають нічого спільного з системою інтервенційних цін. Гарним прикладом цього є ситуація, яка склалася на зерновому ринку України у
2004 році. Ф’ючерсний ринок ймовірно “передбачив“ би різке падіння ціни після
збору врожаю раніше, але він нічого не зробив би, щоб зупинити це падіння.
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4.2

Хеджування, або як зменшити ціновий ризик з точки зору фермерів

Як вже зазначалось, хеджування є найважливішим мотивом використання
ф’ючерсних ринків. Пояснимо механізм типового хеджування на простому прикладі.
Припустимо, що після збору врожаю в жовтні 2001 р. ціни на пшеницю були на досить
низькому рівні в 545 грн./т. Тому, сільськогосподарський виробник в Україні вирішує
не продавати, а зберегти 100 тонн пшениці до початку наступного року, сподіваючись
на підвищення цін. Зрозуміло, що в жовтні 2001 р. він не знає, якою буде ціна, наприклад, у березні. Тому, вирішивши зберегти свою пшеницю, виробник спекулює. Так як
зберігання не безкоштовне, сільськогосподарський виробник отримає прибуток лише
у випадку, якщо підвищення ціни між жовтнем і березнем буде вищим, ніж вартість
зберігання плюс альтернативна вартість капіталу, вкладеного в зберігання зерна,
плюс ризик того, що шкідники можуть пошкодити зерно. Так як неможливо з впевненістю знати, чи підвищиться ціна щонайменше на цю суму, зберігання є ризиковим.
Альтернативним варіантом зменшення цього ризику для сільськогосподарського виробника є укладення форвардного контракту з поставкою в березні 2005 р. з усіма похідними з цього перевагами і недоліками. Ще одним варіантом могло б бути
укладання ф’ючерсного контракту. Припустимо, що в Україні ефективно працює
ф’ючерсна біржа. Ця біржа пропонує контракти на 100 тонн пшениці 3-го класу з датою поставки у березні 2005 р. Наприкінці жовтня 2004 р. внутрішня ціна на продовольчу пшеницю в Україна становила 545 грн./т. Припустимо, що в цей час ціна в березневому контракті є дещо вищою – 650 грн./т. Згідно розрахунків виробника, ця ціна є
достатньо високою, щоб покрити всі витрати на зберігання і забезпечити йому прийнятний прибуток. Тому через свого брокера 25 жовтня він продає березневий
ф’ючерсний контракт. Зрозуміло, що виробнику потрібно ще внести маржу. Для
спрощення припустимо, що маржа складає 10 % вартості контракту, тому виробник
повинен внести депозит у розмірі 6 500 грн. кліринговому дому.
Пройшов час і ціна змінилася. Перш за все, в листопаді і грудні ціна виросла до
700 грн./т. Це означає, що спотова ціна (700 грн./т) піднялася до рівня, який перевищує ціну, на яку розраховував сільськогосподарський виробник при поставці в березні
(650 грн./т). Але так як різниця між цими двома цінами (50 грн./т) менша за 10 % ціни
ф’ючерсу (50 дорівнює лише 7,7 % від 650), вона покривається маржою.
В січні уряд вирішує відмінити імпортне мито на зерно через виникнення дефіциту продовольчої пшениці на внутрішньому ринку. У результаті цього внутрішня ціна
на пшеницю падає до 600 грн./т і залишається на цьому рівні наступні декілька місяців. В кінці лютого сільськогосподарський виробник вирішує продати пшеницю, яку він
зберігав. При існуючій спотовій ціні в 600 грн./т його виручка складатиме 60 000 грн.
Однак у нього все ще залишається березневий ф’ючерсний контракт 2005 р.; за цим
контрактом виробник зобов’язаний поставити 100 тонн пшениці в березні за ціною
650 грн./т. Щоб не виконувати це зобов’язання, він купує компенсуючий контракт. Тепер цей контракт коштуватиме 600 грн./т, тобто за ціною пшениці, що склалася на
спотовому ринку.7 Так як він спочатку продав за 650 грн./т, а тепер купує за 600 грн./т,
сільськогосподарський виробник отримує прибуток в 50 грн./т на ф’ючерсному ринку.
Це приносить додатково 5 000 грн. доходу, а загальний доход виробника складає
65 000 грн. (60 000 грн. від продажу пшениці і 5 000 грн. від клірингового дому), що
точно дорівнює очікуваному доходу виробника при укладанні в жовтні за ціною
650 грн./т ф’ючерсного контракту. Зрозуміло, що так як він не має відкритого зобов’язання на ф’ючерсному ринку, біржа повертає йому маржу в 6 500 грн., депозитовану в жовтні. В табл. 12.3 поданий огляд операцій, пов’язаних з хеджуванням.
7

Ми пояснимо пізніше чому це саме так.
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Таблиця 12.3:

Типова операція хеджування, використовуючи ф’ючерсні контракти
Операція

Місяць

Жовт. 2004 р.

Берез. 2005 р.

продаж
ф’ючерсного
контракту
1) купівля
ф’ючерсного
контракту
2) продаж
пшениці на
спотовому
ринку

Ціна на спотовому ринку,
грн./т

Ціна березневого
ф’ючерсного
контракту в
2002 р., грн./т

Ф’ючерсна ціна
мінус спотова ціна
(базис), грн./т

545

650

105

600

600

0

Доходи (втрати),
грн.

(6 500) депозит

1) різниця
ф’ючерсної ціни в
5 000,
6 500 маржі повернено
2) 60 000 виручка
від продажу

У цьому прикладі ми зробили припущення, що як тільки наближається строк виконання ф’ючерсного контракту (іншими словами, як тільки контракт досягне “строку
свого погашення“), ціна цього контракту дорівнюватиме спотовій ціні на дату проведення операції (600 грн./т). Різниця між ціною ф’ючерсного контракту на момент погашення та спотовою ціною на цю дату називається базис строку погашення
(maturity basis) (див. табл 12.3). Базис строку погашення буде наближатися до 0, тому
що як тільки це не так, учасники ринку купуватимуть або продаватимуть ф’ючерсні
контракти з метою поставки фізичного товару, який буде відповідно продано або куплено на спотовому ринку. Наприклад, якщо спотова ціна дорівнює 600 грн./т і
ф’ючерсна ціна – 650 грн./т незадовго перед строком виконання контракту, трейдер
може продати ф’ючерсні контракти і купити пшеницю на спотовому ринку, заробивши
на цьому 50 грн./т (мінус транзакційні витрати). Так як багато трейдерів хотітимуть
отримати перевагу від цієї безризикової альтернативи для отримання прибутку (цей
процес називається арбітраж), попит на зерно на спотовому ринку та пропозиція
ф’ючерсних контрактів підвищаться. Це призведе до зростання ціни на спотовому ринку і зниженню ціни на ф’ючерсному ринку; в точці рівноваги ці ціни зрівняються і базис строку погашення дорівнюватиме 0.
Якщо ціна спотового ринку зросте до 700 грн./т (тобто вище ф’ючерсної ціни,
укладеного в жовтні контракту), сільськогосподарський виробник повинен буде купити
компенсуючий контракт за 700 грн./т (виходячи з базису строку погашення – 0). У
цьому випадку він матиме збитки на ф’ючерсному ринку у розмірі 50 грн./т (=700–650)
або 5 000 грн. Однак, на спотовому ринку він отримає 70 000 грн. доходу за продаж
зерна. Знову його нетто-доход від продажу 100 тонн пшениці дорівнює 65 000 грн.
Незважаючи на розвиток ціни на спотовому ринку, хеджуючи свою пшеницю на
ф’ючерсному ринку в жовтні, фермер має змогу гарантувати ціну в 650 грн./т. Дивлячись назад, він міг би шкодувати про своє хеджування, тому що ціна на спотовому
ринку перевищувала 650 грн./т, але наперед (тобто в жовтні 2001 р.) можна було б
очікувати, що ціна може впасти і нижче 650 грн./т, залишаючи фермера зі збитками.
Якщо він не бажає спекулювати, хеджування являє собою раціональну та ефективну
альтернативу.

5

Передумови для функціонування ф’ючерсних ринків в Україні

В попередніх розділах було в загальних рисах показано як функціонують
ф’ючерсні біржі і як трейдери, переробники та фермери можуть їх використовувати
для хеджування цінових ризиків. Закладений в основу механізм полягає в тому, що
збитки (прибутки) на спотовому ринку можуть компенсуватись за рахунок прибутків
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(збитків) на ф’ючерсній біржі. Щоправда, така компенсація можлива лише за
наявності певних передумов, які на даний час відсутні в Україні.
5.1

Роль базису ризику та внутрішнє ціноутворення

Як функціонує досконале хеджування було продемонстровано в табл. 12.3. Цей
приклад повторено ще раз нижче в табл. 12.4 в 1-му сценарії. Згідно 1-го сценарію
хеджування функціонує досконало, тому різниця в ціні на спотовому та ф’ючерсному
ринках (прийнято називати базисом та базисом строку погашення по закінчені
контракту) дорівнює нулю. Якщо це не так, то хеджування функціонує недосконало.
Припустимо, що фермер, який бажає захеджувати продаж зерна, мешкає в Сумах, в
той самий час, як ф’ючерсний ринок знаходиться в Києві. Київ є дефіцитним регіоном
в якому ціна вища ніж у таких регіонах як Суми. Як продемонстровано в 2-му сценарію, ця цінова різниця сама по собі не є проблемою. Хеджування працює досконало,
незважаючи на цінову різницю в 30 грн./т. Вирішальним чинником є те, що базис не
змінився протягом терміну дії ф’ючерсного контракту.
Таблиця 12.4:

Місяць

Хеджування цінових ризиків на гіпотетичній ф’ючерсній біржі
в Україні за різних сценаріїв ціноутворення на ринках
сільськогосподарської продукції

Операція

І. Ціна на
спотовому
ринку
(грн./т)

ІІ. Ціна на
ф’ючерсні
й біржі
(грн./т)

ІІ-І. (Базис)

Виручка на біржі та
спотовому ринку (грн.)

1-й сценарій: Хеджування ціни с.-г. виробника при базисі строку погашення рівному нулю
Жовт. 2004
Берез.
2005

1. Продаж ф’ючерсу
545
650
105
–6.500 маржа
1. Купівля ф’ючерсу
600
600
0
+5.000 на ФБ
2. Продаж пшениці на
+60.000 спотовий ринок
= 65.000 грн
спотовому ринку
2-й сценарій: Хеджування ціни с.г.-виробника при стабільному базисі між Київською та Сумською обл.

Жовт. 2004
Берез.
2005

1. Продаж ф’ючерсу
515
650
135
–6.500 маржа
570
600
30
1. +5.000 на ФБ
1. Купівля ф’ючерсу
2. +57.000 спотовий
2. Продаж пшениці на
ринок = 62.000 грн
спотовому ринку
3-й сценарій: Хеджування ціни с.г.-виробника при мінливому та непередбачуваному базисі між Сумською
та Київською обл.

Жовт. 2004
Берез.
2005
Джерело:

1. Продаж ф’ючерсу
1. Купівля ф’ючерсу
2. Продаж пшениці на
спотовому ринку

515
520

650
600

135
80

–6.500 маржа
1. +5.000 на ФБ
2. +52.000 спотовий
ринок= 57.000 грн

Власна презентація.

Однак 3-ій сценарій демонструє, що ефективність хеджування зменшується зі
зростанням різниці між цінами на спотовому та ф’ючерсному ринками та їх
непередбачуваності. Цей явище відповідно називають ризиком базису. Припустимо,
що початкова цінова різниця складає 30 грн./т, але вона може змінюватись протягом
періоду дії ф’ючерсного контракту. Якщо, наприклад, Сумська обладміністрація
накладе обмеження (як це часто трапляється в Україні) на торгівлю або заборонить її
на якийсь час в лютому місяці, то для Сумської області слід очікувати нижчих від
очікуваних цін. Тому цінова різниця відносно Києва буде збільшуватися, згідно 3-го
сценарію, до 60 грн/т. В результаті хеджування функціонує вже недосконально, адже
фермер не отримує свій очікуваний сукупний дохід в 62 тис. грн. (650 грн. – 30 грн
* 100 тонн), як це було за 2-м сценарієм, а його прибуток становитиме лише
57 тис. грн.
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Тим не менш, фермер все таки виграє користуючись хеджуванням, якщо
коливання ціни на спотовому ринку є значним та відбувається в тому самому
напрямку як і зміни базису. Отже, можливість ефективного хеджування в Україні
залежить від інтегрованості регіональних цін в середині країни, тобто, від того, чи
будуть ціни розвиватись “синхронно”. Отже, часті перепони внітрішній торгівлі
сільськогосподарськими товарами в Україні становлять значну перешкоду для
розвитку ф’ючерсних бірж.
5.2

Політичні перешкоди для розвитку ф’ючерсних бірж в Україні

З вищенаведених міркувань випливають важливі наслідки для української
аграрної політики. Загалом, ф’ючерсна біржа не може функціонувати, якщо держава
активно втручається в роботу ринків, тому що це створює високий політичний ризик,
який важко оцінити, особливо невеликим учасникам ф’ючерсних ринків. Зокрема:

•

Будь-які плани щодо створення інтервенційної системи з мінмальними
цінами не відповідає принципам ефективного існування товарних бірж. Ці
дві системи по-суті не можуть співіснувати. Европейський досвід показує, що
ф’ючерсні контракти успішно працюють для товарів, які не зазнають активного
цінового та ринкового втручання (свинина, картопля та ріпак). Ф’ючерсні
контракти для товарів, які входять до інтервенційної системи були не
успішними до цього часу, наприклад контракти на пшеницю в Ганновері або на
МАТІФ в Парижі.

•

Надання пільгових імпортних квот, як це трапилось із цукром-сирцем, дозволяє
імпортерам впливати на внутрішню ціну і, таким чином, отримувати абсолютно
безризикові надприбутки на ф’ючерсних ринках. Взагалі, це піднімає питання
чи не замалий український ринок, щоб уникнути впливу на ринкові ціни
великими державними або добре організованими приватними гравцями.

•

Часте надмірне втручання у функціонування ринку регіональними або
центральними органами влади створює значну перешкоду роботі з
ф’ючерсними котрактами. Наприклад, українські політики дуже часто
незадоволені змінами ціни на продовольчі продукти внаслідок низького
врожаю, і реагують на це шляхом запровадження максимальних цін та націнки,
як наприклад, це було після низького врожаю 2003 р.

•

Сильна та незалежна законодавча система є передумовою запобігання
незаконної торгівлі, яка б швидко дискредитувала та травмувала будь-який
ф’ючерстний ринок в Україні. Допоки не розвинуті законні інструменти та
невідворотність покарання такої поведінки незалежно від того, хто є порушник,
Україна не повина намагатися розвивати ф’ючерсні ринки.

На першому місці стоїть фундаментальне та відкрите питання чи потрібно
Україні свої власні ф’ючерсні ринки, або чи можна контрактами визначеними для
України торгувати на більших та краще розвинутих біржах Європи. Існують показники
згідно
яких
міжнародні
зернові
ринки
стають
все
складнішими
та
диверсифікованішими. Існуююча на даний момент біржа в Угорщині знаходиться
зараз в ЄС, де сільськогосподарські ринки залишаються ізольованими від деякого
впливу з боку світового ринку. Отже, може існувати забагато ризику базису стосовно
контрактів зареєстрованих на Будапештській біржі з точки зору українського ринку.
Зовсім недавно, ринки США були постійно від’єднані від решти світу, і ф’ючерсні
контракти на Чиказькій біржі, таким чином, втратили деяку силу як хеджувальний
інструмент в міжнародній торгівлі сільськоосподарською продукцією. В той же самий
час, Причорноморський регіон сам стає основним рушієм міжнародної торгівлі
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зерном. Отже, підписання ф’ючерсних контрактів із умовами Причорноморського
регіону на функціонуючих де-небудь у світі біржах або навіть на новій біржі в Україні
потребує ретельного вивчення протягом найблищих років.

6

Підсумок

Як і в інших країнах, де ф’ючерсні ринки до недавнього часу були невідомими
(Німеччина є гарним прикладом), в Україні природу і механізм функціонування
ф’ючерсних ринків часто розуміють неправильно. В цій роботі ми подали короткий
огляд того, як працюють ф’ючерсні ринки та що від них можна і не слід очікувати. Загалом, можна зробити наступні висновки:
1.

Ф’ючерсні ринки не є новим маркетинговим каналом. Основною ідеєю, на
якій побудований ф’ючерсний ринок, є торгівля ризиком, а не фізичним товаром. На ф’ючерсних ринках ризик перекладається від тих, хто не бажає його
нести (фермери, переробні підприємства або трейдери) на спекулянтів, які хочуть і готові ризикувати.

2.

Ф’ючерсні біржі надають фермерам, трейдерам та переробним підприємствам
можливість зменшення цінового ризику, пов’язаного з операціями з сільськогосподарськими продуктами. Цей механізм називається хеджуванням.
Хеджування на ф’ючерсних ринках коштує близько 0,2-0,5% вартості контракту.
Більше того, так як при хеджуванні необхідно вносити маржу, хеджування знижує їх ліквідність.

3.

Ф’ючерсні ринки надають цінну і недорогу інформацію для всіх на ринку,
особливо для фермерів, які за нормальних умов не мають можливості підтримувати свою власну систему збору ринкової інформації. Тому ф’ючерсні ринки
сприяють покращенню відносної конкурентоспроможності фермерів та інших
“малих гравців“ аграрних ринків.

4.

Ф’ючерсні ринки систематично не зменшують коливання цін на ринках аграрної продукції. Вони також не мають нічого спільного з системою інтервенційних цін. Тому існування ф’ючерсного ринку в Україні не запобігло б значним
коливанням цін, які сталися на зерновому ринку України через коливання врожаю.

5.

Встановлення ф’ючерсної біржі в Україні вимагало б тривалого часу та ретельного планування. Будь-яка помилка протягом цього процесу має потенційну загрозу для існування такого проекту.

6.

Однією з основних передумов можливості хеджування цін на ф’ючерсній біржі є
інтегрованість ринків. Постає питання, чи готовий уряд утримуватись від
політичних втручань, які гальмують формування добре взаємопов’язаних
ринків, як всередині України так і між Україною та рештою світу.

7.

Залишається відкритим питання чи потрібно Україні свої власні ф’ючерсні
ринки, або чи можна контрактами, визначеними для України, торгувати на
більших та краще розвинутих біржах Європи. Згідно з останніми тенденціями,
міжнародні зернові ринки стають все складнішими та диверсифікованішими.
Причорноморський регіон сам стає основним рушієм міжнародної торгівлі
зерном і це вказує на те, що підписання ф’ючерсних контрактів із умовами
Причорноморського регіону на встановлених де-небудь в світі біржах або
навіть на новій біржі в Україні потребує ретельного вивчення протягом
найблищих років.
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13 Податок на експорт насіння соняшника: погляд
з іншого боку
АРНІМ КУН ТА ОЛЕГ НІВ’ЄВСЬКИЙ

1

Вступ

Насіння соняшника (далі соняшник) є культурою, у вирощуванні якої Україна,
безперечно, має відносну перевагу. Протягом останнього десятиліття Україна зібрала
біля 10–16 % обсягу всього світового врожаю соняшника та мала від 5 до 39 % всього
світового експорту цієї продукції. Також соняшник є базовою сировиною для вітчизняного олійно-екстракційного комплексу, який протягом 1999–2000 рр. займав біля 16 %
всього світового ринку соняшникової олії (далі – олія). Звичайно, якщо сільськогосподарські виробники зацікавленні у вищих внутрішніх цінах на соняшник, то переробні
підприємства віддають перевагу нижчим цінам на соняшник та достатній його пропозиції на внутрішньому ринку. Як наслідок, не має нічого дивного в тому, що українські
політики неодноразово звертались до питання податку на експорт насіння соняшника.
В жовтні 1999 р. був введений 23 % податок на експорт. В липні 2001 р. цей податок
був зменшений до 17 %. Потім було запропоновано додатково зменшити ставку податку, але такі пропозиції знайшли шалений спротив з боку лобі переробників, які,
натомість, запропонували субсидувати сільськогосподарських виробників, що компенсувало б їм втрати від занижених внутрішніх цін на соняшник.
Метою даного дослідження є, по-перше, дати короткий огляд сучасного розвитку олійно-екстракційного комплексу України та оцінити різні можливі варіанти політичних кроків щодо експортного мита. Наш аналіз використовує зовсім недавно розроблену модель часткової рівноваги (ЧР) “Регіональна модель сільськогосподарського
комплексу України” (RASMU). Головним висновком дослідження є те, що субсидування вирощування соняшника компенсувало б втрати аграрних виробників, але такий
крок загалом є економічно недоцільним. Субсидування також надало б можливість
переробникам соняшника продовжувати отримувати надприбутки.

2

Сектор насіння соняшника в Україні

2.1

Вирощування соняшника

Соняшник є однією з найважливіших культур, які вирощуються в Україні. Серед
найбільших країн світу з вирощування соняшника Україна посідає третє місце, після
Аргентини та Росії (рис. 13.1). За останнє десятиліття обсяг світового виробництва
соняшника зріс в середньому з 23,5 млн. т в середині 90-х років до 26,3 млн. т у
2003/2004 рр. За помірного зростання, протягом 1990–2003 рр. обсяги виробництва
соняшника в Україні наслідували світову тенденцію. Рис. 13.1 показує, що обсяг виробництва зріс із 2,72 млн. т в 1990 р. до 4,25 млн. т у 2003 р., але для решти років
він був приблизно таким самим як у 1990 р.
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Рисунок 13.1:

Обсяг виробництва насіння соняшника головними країнамивиробниками
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Найкращі умови для вирощування соняшника знаходяться у Степовій кліматичній зоні, і майже 90 % національного обсягу виробництва соняшника сконцентровано
в східних та південних областях, а також “в руках” великих сільськогосподарських виробників. Соняшник займає тільки біля 15 % загальної посівної площі в Україні. Однак
у головних областях-виробниках соняшника ця частка була набагато більшою (наприклад, Дніпропетровська обл. – 32 %, Донецька обл. – 42 %) та перевищувала максимально допустиму рекомендовану величину при дотриманні сівозміни (20–25 %). Насправді, багато виробників сіяли соняшник кожних два роки на одній і тій же площі.
Якщо така практика буде продовжуватись, то зниження врожайності, ймовірно, обмежить подальше зростання виробництва. У 90-х роках вже можна було спостерігати
падіння середньої врожайності.
Незважаючи на те, що соняшник дає менше валового доходу на 1 га, ніж озима
пшениця чи ячмінь, все ж таки стверджують, що він прибутковіший, ніж інші культури.
Згідно даних ФАО, середній валовий дохід для соняшника склав 173 дол. США/гa в
2001 та 2002 рр., у порівняні з 187 дол. США/га для озимої пшениці. Якщо від цього
відняти середні змінні витрати, то валовий прибуток склав 101 дол. США/гa для соняшника та 82 дол. США/гa для озимої пшениці. Така різниця переважно пояснюється
нижчими витратами на насіння соняшнику (26 дол. США/гa – для соняшника проти,
відповідно, 55 та 50 дол. США/га – для озимої пшениці та ячменю). Чисті прибутки
для соняшника та озимої пшениці склали відповідно 46 та 9,1 дол. США/гa.1
В той час як Україна знаходиться серед трьох найбільших країн-експортерів
соняшника, світова частка України, через значні коливання внутрішнього та світового
врожаю, була нестабільною. (рис. 13.2).

1

Показники доходів, витрат та прибутків різняться між регіонами. Дані по рентабельності виробництва
різних культур в Україні також наведені в Розділі 11 “Проблеми управління аграрними
підприємствами в Україні”.
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Рисунок 13.2:

Обсяги експорту головних країн-експортерів соняшника
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Рис. 13.3 надає помісячну інформацію про український експорт та ціни на соняшник в період з 1998 по 2003 рр. Після запровадження наприкінці 1999 р. 23 %-го
податку, внутрішня ціна стала нижчою від світової (в середньому на 16 %), однак, через “дірки” у законодавстві ця різниця зникла протягом 2001 р. Зниження у 2001 р.
ставки оподаткування до 17 % супроводжувалось “закриттям цих дірок” і різниця між
внутрішньою та світовою цінами у 2002 р. в середньому складала 13 %.
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Рисунок 13.3:

Динаміка обсягів експорту українського насіння соняшника та
ціни на нього
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Таблиця 13.1:

Баланси попиту та пропозиції на соняшник в Україні (1998–
2004 рр.)

Насіння соняшника
(тис. тон)

Початкові запаси
Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Експорт
Переробка
Харчове споживання
Інше споживання
Загальне внутрішнє
споживання
Кінцеві запаси
Джерело:

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

8
2 266
2
2 276
876
1 300
25
65

10
2 794
2
2 806
450
2 100
29
140

87
3 457
1
3 545
1 020
2 330
30
150

15
2 251
1
2 267
82
2 070
30
80

5
3 270
1
3 276
331
2 800
30
90

25
4 252
1
4 278
900
3 200
30
120

1 390

2 269

2 510

2 180

2 920

3 350

10

87

15

5

25

28
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Табл. 13.1 відображає баланси попиту та пропозиції соняшника протягом періоду дії податку на експорт соняшника. З даної таблиці можна помітити дві характерні
тенденції. По-перше, незважаючи на експортний податок, ймовірно, через світову тенденцію, виробництво соняшника мало тенденцію до зростання протягом всього періоду. По-друге, в той час як виробництво зростало, обсяги експорту коливалися навколо більш-менш постійного тренду та збільшувалась вітчизняна переробка соняшника. Це можна пояснити впливом впровадження експортного мита, яке допомогло
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переробній галузі отримувати сировину за цінами нижчими від тих, які б існували за
відсутності цього мита.
2.2

Стислий огляд динаміки розвитку переробної галузі

Динаміка обсягу переробки насіння соняшника в Україні нагадує U-подібну криву, із незначною зміною протягом останнього десятиліття. Обсяг виробництва соняшникової олії впав із 0,92 млн. т у 1992/93 рр. до 0,45 млн. т у 1996/97, і потім знову
піднявся до 1,2 млн. т 2002/03 рр. В середині 90-х років для виробників та трейдерів
експорт соняшника був вигідніший ніж його продаж вітчизняним переробникам, які
просто були не здатні конкурувати із закордонними конкурентами. Низька ефективність переробки була головною характерною особливістю вітчизняних переробників
того періоду (ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ та ШТРІВЕ, 1999). Завдяки застарілій технології
переробки та високому рівню споживання енергії, витрати на переробку коливались
від 29 до 60 дол. США/т, в порівнянні з 27 дол. США/т у Західній Європі. Через нестачу обігових коштів, 80 % переробки соняшника відбувалось за давальницькими контрактами, згідно яких переробні підприємства брали 20 % виготовленої олії як плату за
переробку насіння. Переробники платили тільки за 16 % соняшника, який вони закуповували, а за решту вони розраховувались бартером. Отже цілком очевидно, що
сільськогосподарські виробники та трейдери віддавали перевагу продажам за кордон,
за гроші. Проте, обсяги переробки соняшника та виготовлення олії значно зросли після запровадження експортного мита на насіння соняшника.
Табл. 13.2 показує, що починаючи з 1998/99 р. і дотепер виробництво олії помірно зростало; через низький врожай у 2001 р., 2001/02 рр. були винятком. Біля 50 %
української олії споживається в Україні, а решта – експортується. Згідно оцінок ФАО,
фасована олія складає біля ¾ всього обсягу вітчизняного споживання рослинної олії.
Таблиця 13.2:

Баланс попиту та пропозиції соняшникової олії (1998–2004 рр.)

Соняшникова олія (тис.
тон)

Переробка
Початкові запаси
Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Експорт
Промислове використання
Харчова промисловість
Інше споживання
Вітчизняне споживання
Кінцеві запаси
Джерело:

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

1 300
9
530
30
569
205

2 100
7
840
0
847
430

2 330
12
970
0
982
550

2 070
15
850
0
865
423

2 800
10
1 200
0
1 210
911

3 200
19
1 300
0
1 319
950

10

10

10

10

10

10

345
2
357
7

380
15
405
12

400
7
417
15

417
5
432
10

270
0
280
19

339
0
349
20
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Рис. 13.4 показує, що перед запровадженням 23 %-го експортного мита, внутрішні ціни на соняшникову олію були значно вищими за світові. Після запровадження
податку ціни на олію коливалися нарівні світових цін. Можна було спостерігати незначний імпорт олії в 1998/99 рр., але Україна була нетто експортером протягом всього
періоду, що розглядається (див табл. 13.2). Як зображено на рис. 13.4, виробництво
олії відбувалось протягом вересня – травня, тобто протягом та після періоду жнив. На
сьогодні переробні підприємства укладають контракти з виробниками та закуповують
переважну більшість насіння соняшника починаючи з жовтня і до січня місяця. Незалежні трейдери також приймають участь на ринку, закуповуючи соняшник в сільськогосподарських виробників або у елеваторів та продаючи його переробникам.
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Динаміка обсягів виробництва української соняшникової олії
та цін на неї.
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На даний момент загальна потужність переробних підприємств в Україні оцінюється в 3,9 млн. т насіння соняшника. Соняшник переробляється більш ніж 200 підприємствами України, але 19 великих переробників, об’єднаних в Асоціацію українських переробників насіння соняшника “УкрОліяПром”, виробляють біля 85 % всієї рослинної олії. Решта 15 % виробляється малими переробними підприємствами із малими потужностями та обсягом виробництва.
Хоча витрати на переробку в 90-х роках в Україні були значно вищі за аналогічні міжнародні показники (див вище), вони значно зменшились з того часу. Для
2001/02 рр. ФAO повідомляє, що середні витрати склали 20-40 дол. США/т, що наближається до рівня витрат у Західній Європі. Звичайно, в тому випадку, коли (хоча б
декілька або найбільші) переробники вже можуть конкурувати за витратами, раціональність експортного мита підпадає під питання. В цьому випадку податок просто забезпечує ефективним вітчизняним переробникам значні надприбутки.
Побічним продуктом виробництва олії є соняшниковий шрот (далі шрот), що використовується для харчування в тваринництві. Виробництво шроту також зросло
протягом останніх років (табл. 13.3). Вміст білку в шроті складає 35–37 %, але цей
шрот не вважається хорошим джерелом білка для тваринництва, як, наприклад, соєвий шрот. Розвиток птахівництва може стимулювати зростання попиту на шрот в
Україні в майбутньому.
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Таблиця 13.3:
Соняшниковий
шрот (тис. тон)

Баланс соняшникового шроту в Україні
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

1 300

2 100

2 330

2 070

2 800

3 200

0

0

2

2

2

4

Виробництво

520

850

950

820

1 150

1 300

Пропозиція

520

850

952

822

1 152

1 304

Експорт

190

338

600

597

848

950

Відгодівля

330

510

350

223

300

350

Внутрішнє споживання

330

510

350

223

300

350

Переробка
Початкові запаси

Джерело:

3
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Можливі аргументи на користь податку на експорт насіння соняшника

В цьому підрозділі ми намагатимемось ретельно перевірити слушність декількох аргументів на користь податку на експорт насіння соняшника. Спочатку ми розглянемо так-званий аргумент “галузі-малюка”, згідно якої українська переробна галузь
потребує тимчасової допомоги, щоб спромогтися залучити інвестиції та стати конкурентноздатною. Далі ми проаналізуємо твердження, що Україна має певну ринкову
силу/владу на світовому ринку насіння соняшника, що дає “зелене світло” можливості
встановлення оптимальної ставки експортного мита.
Ми не повинні забувати і про третій аргумент. Деякі прибічники експортного мита стверджують, що з агрономічної точки зору багато регіонів України вже виробляють забагато соняшника, що негативно впливає на родючість землі та продуктивність
галузі в довгостроковій перспективі. Таким чином, податок може зашкодити аграрним
виробникам, але це – для їх же користі. Незважаючи на те, що це все таки патерналістський аргумент, цілком очевидно, що він не виправдовує оподаткування всіх без
винятку виробників соняшника в країні, ігноруючи при цьому управлінські навички.
Більше того, політики повинні запитати самі себе чи не є надмірне виробництво соняшника наслідком надмірного прямого чи непрямого оподаткування інших культур,
що заставляє сільськогосподарських виробників перевиробляти тільки ту культуру,
яка генерує прибутки та не зазнає втручань.
3.1

Аргумент на користь галузі-малюка

Так званий аргумент на користь “галузі-малюка” стверджує, що галузь потребує
певний період часу державної підтримки, щоб стати конкурентною на міжнародній
арені. Цей аргумент використовувався, щоб виправдати промисловий протекціонізм в
США та Німеччині в 19-му столітті, і недавно для політики заміщення імпорту країнами, що розвиваються. Субсидування європейської авіаційної галузі (“Airbus”) є іншим
прикладом підтримки, яка розроблена з метою допомогти галузі з’явитися та стати
конкурентноздатною. Головна ідея аргументу “галузі-малюка” є те, що вітчизняна галузь не може стати конкурентноздатною, тому що з самого початку її витрати занадто
високі, попри можливість зменшити їх та стати конкурентноздатними в довготривалій
перспективі. Це може бути досягнуто через економію на масштабах або іншим перешкодам входженню в ринок (наприклад, ноу-хау або монопольна влада конкурентів).
Потенційна конкурентноздатність вважається достатньою для виправдання початкового захисту вітчизняної галузі, щоб допомогти їй подолати “пагорб”, допоки вона са-
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ма зможе протистояти конкуренції. Початковий захист галузі може призвести до суспільних втрат в короткостроковому періоді, але припускається, що дані втрати потім
будуть більш ніж компенсовані вигодами, накопиченими галуззю в довготривалій перспективі.
В нашому контексті олійно-екстракційна галузь є “галуззю-малюком”, і, завдяки
17% експортному миту на насіння соняшника, така підтримка відбувається в формі
постачання сировини (соняшнику) за низькими цінами. Екстракційні заводи в Україні
були неефективними та використовували не повною мірою свої переробні потужності
в 90-х роках, в той час як величезна кількість насіння експортувалось для переробки
за кордон. За таких обставин обґрунтування запровадження експортного мита звучить цілком слушно: держава підтримує галузь що бореться, допомагає зберегти робочі місця та залишити додану вартість в Україні, та залучає іноземні інвестиції до
галузі, і це все майже практично нічого не коштує національній економіці.
В той самий час як ці аргументи дійсно є слушними, не потрібно нехтувати наступним:

•

По-перше, експортне мито на насіння соняшника, насправді, завдає реальних
витрат в формі значно менших доходів для вітчизняних виробників соняшника.
За світової ціни на рівні 250 дол. США/т, 17 % експортне мито означає, що виробники отримують на 42,5 дол. США/т менше, ніж за умови відсутності експортного мита. Обсяг виробленого насіння соняшника в середньому складав
3,05 млн. т між 1998 та 2004 рр. (табл. 13.1). Отже, загальні річні втрати виробників соняшника, через мито, дорівнювали приблизно 130 млн. дол. США або
700 млн. грн. (див деталізовані результати моделювання в підрозділі 4). Політики в Україні постійно наголошують на тому, що вони завзято підтримують
сільськогосподарських виробників, але ситуація із експортним митом говорить
зовсім про протилежне.

•

По-друге, як вище зазначалось, починаючи з 2001/02 рр. вітчизняні витрати на
переробку значно зменшились у порівнянні з серединою 90-х років. Через те,
що інвестиції продовжують надходити, конкурентноздатність олійноекстракційної галузі України буде навіть збільшуватись. “Малюк” виріс і тепер
вже сам повинен триматися на ногах. Отже, якщо колись і було виправдання
для підтримки галузі-малюка, на сьогодні така аргументація вже є безпідставною.

Насправді, той факт, що експортне мито продовжує існувати, є класичним прикладом того, що економісти називають “гонитва за рентою” (англ. ‘rent-seeking’). Підприємства, які отримують підтримку як галузь-малюк, звикають до такої підтримки та
працюють таким чином, щоб зберегти таку підтримку ще тривалий час після того, як
вона (підтримка) їм перестане бути потрібною. Іронія цієї ситуації полягає в тому, що
підтримка, яку вони отримують - так звану ренту, - є дуже зручним джерелом отримання грошей, які можна використати для законного (а можливо і незаконного) переконання політиків продовжувати підтримку. Це, можливо, і є найважливішою причиною того, що економісти дуже скептично ставляться до аргументу на користь галузімалюка, навіть у випадках, коли ніби-то така аргументація є економічно слушною,
ймовірно що така підтримка буде використана не за призначенням.
3.2

Аргумент стосовно ринкової влади

Тарифи на імпорт оподатковують споживача та надають вигоду виробникам та
бюджету, а експортне мито обтяжує виробників та надає вигоду споживачам та бюджету. Але спільним для імпортного та експортного мита є те, що втрати/обтяжування
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переважують вигоди, що призводить до чистих соціальних втрат. Однак, згідно теорії
оптимального рівня тарифу, країна, що посідає значну частку у світовій торгівлі, може
збільшити свій добробут шляхом запровадження імпортного або експортного мита
(CORDEN, 1997). Коли імпортер запроваджує імпортне мито, внутрішні ціни підвищуються а внутрішній попит скорочується. Якщо імпортер досить великий, то через те,
що він вимагає менше в світового ринку, світові ціни зазнаватимуть зниження. Зниження в результаті цього ціни на імпорт може переважити суспільні втрати спричинені
митом, якщо ставка мита буде обернено-пропорційна до еластичності світової пропозиції. У випадку великого експортера, даний механізм працює навпаки, і загальний
добробут максимізується за рівня експортного мита te, (відсоток від f.o.b. ціни) що дорівнює:

te =

−1

ηw

⋅ s EXP ,

(13.1)

де ηw є цінова еластичність світового попиту на імпорт, та sEXP є частка експортера на світовому ринку.
Якщо ми застосуємо це до експорту українського насіння соняшника, то sEXP,
згідно даних ФAO дорівнювала в середньому 16,6 % в період з 1995 по 2002 рр. Якщо
припустити, що цінова еластичність світового попиту на імпорт складає –1,5, то оптимальний податок на експорт дорівнював би 11,1 %. Однак, нестабільність врожаїв
українського соняшника призвела до того, що sEXP варіював від 2,5 % в 1995 р. до
25,7 % в 1997 р. Тому в 1995 р. оптимальний податок на експорт дорівнював би
1,7 %, а в 1997 р. – 17,1 %. Очевидно, що податок розрахований за середньої ринкової частки буде занадто низьким в роки значного експорту, та занадто високим в роки
незначного експорту.
Існує проблема, як показує WARR (2001), що суспільні втрати, які походять від
встановлення занадто високого “оптимального” рівня податку перевищують суспільні
вигоди, які отримуються в результаті встановлення занадто низького рівня податку.
Іншими словами, отримання середнього “правильного-оптимального” податку може
призвести до значних соціальних втрат. Через те, що обсяги виробництва українського соняшника зазнають значних коливань і визначити їх точно, можна тільки після закінчення жнив та з початком експорту, визначення оптимального експортного податку
є досить проблематичним (навіть якщо ми зробимо дуже героїчне припущення стосовно того, що взагалі можливо отримати абсолютно правильний прогноз інших критичних складових рівняння (1), а саме еластичність світового попиту на імпорт та обсяги
експорту конкурентів2). Отже, спроби застосувати оптимальний податок на експорт
насіння соняшника швидше за все призведуть до чистих суспільних втрат, ніж до вигод. Тому аргумент на користь оптимального експортного мита не є переконливим
виправданням для теперішньої політики України стосовно експорту насіння соняшника. Це особливо є актуальним в світлі того, що Україна “приречена” бути чистим імпортером соняшника у 2004/05 р.

4

Емпірична оцінка податку на експорт насіння соняшника

4.1

Моделювання можливих альтернативних політичних кроків

Зниження або відміна експортного податку на даний час активно обговорюються в колах, пов’язаних із аграрною політикою України. Асоціація українських олійно-

2

Інформація стосовно обсягу експорту конкурентів потрібна для обрахунку sEXP.
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екстракційних підприємств “УкрОліяПром”, натомість, запропонувала запровадити
виробничі субсидії сільськогосподарським виробникам, які б компенсували їм втрати
від існування податку на експорт насіння.3 Згідно цієї пропозиції, переробники мають
продовжувати отримати вигоду від низьких цін на насіння соняшника (завдяки експортному миту), в той самий час як виробничі субсидії гарантували б їм повне завантаження переробних потужностей завдяки підтримці сільськогосподарських виробників.4
Через те, що переробні потужності значно зросли протягом останніх років (ймовірно
завдяки захисту через експортне мито), забезпечення достатньої пропозиції насіння
соняшника стало турбувати переробників. За умови, якби Україна стала неттоімпортером, то для завантаження переробних потужностей олійно-екстракційних заводів, ціна на насіння соняшника підскочила б із ФОБ до СІФ рівня.
В цьому розділі ми використовуємо сільськогосподарську секторальну модель
(RASMU, Регіональна модель сільського господарства України, див. KUHN, 2004) для
того, щоб оцінити економічні втрати та вигоди зазначених вище політичних альтернатив. Використовуючи RASMU, нами були змодельовані наступні сценарії подій:

•

Базовий сценарій (“статус кво”) із 17 % експортним податком;

•

Сценарій I без 17 % експортного податку; та

•

Сценарій II із 17 % експортним податком та субсидуванням сільськогосподарських виробників.

Результати моделювання представлені в табл. 13.4. Через проблему доступності регіональних статистичних даних, RASMU була калібрована таким чином, щоб
відобразити середню ситуацію в 2001 та 2002 рр.

3
4

Див, наприклад, УКРАГРОКОНСАЛТ, Новини аграрного сектору No. 40, 2004 р.
В даній ситуації здається, що прибічники експортного мита забули свій старий аргумент, що з
агрономічної точки зору, вирощування соняшника потрібно зменшити!
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Таблиця 13.4:

Результати моделювання для секторів насіння соняшника та
соняшникової олії
Базовий
сценарій

Соняшникова олія

Насіння соняшника

17% експ.
мито

Сценарій I Зміна від I- Сценарій II
го до Базового
сценаріїв
(%)
Не має
17% експ.
експ. мита
мито плюс
виробн.
субсидія

Зміна від IІ-го
до Базового
сценаріїв (%)

Площа, тис. га

2 613

3 000

14,8

3 015

15,4

Виробництво, тис. т

2 961

3 399

14,8

3 416

15,4

Переробка, тис. т

2 014

1 536

–23,8

2 014

0,0

Торг. баланс (експорт), тис. т

840

1 772

111,0

1 291

53,7

Ціна виробника, дол. США/т a

192

235

22,6

237

23,6

Ринкова ціна, дол. США/т

192

235

22,6

192

0,0

Надлишок виробника, млн. дол.
США
Виробництво, тис. т

138
951

725

144
–23,8

951

0,0

Внутр. споживання, тис. т

472

472

0,0

472

0,0

Торг. баланс (експорт), тис. т

479

253

–47,2

479

0,0

Ціна виробника, дол. США/т

155

63

–59,4

155

0,0

Внутрішня ціна, дол. США/т

468

468

0,0

468

0,0

Надлишок виробника, млн. дол.
США
a
Примітка:
включаючи субсидії в Сценарії II.
RASMU моделювання.
Джерело:

–77

0

Якщо відмінити експортне мито (сценарій I), то площа та виробництво соняшника зростає завдяки вищим цінам виробника, в той самий час як виробництво олії
падає через зменшення маржі (різниці між собівартістю та продажної ціною) переробника. Допоки олія експортується, внутрішня ціна на неї залишається прив’язаною до
світової, отже незмінною. Ось чому відміна експортного мита безпосередньо не відображається на споживачах. Через те, що обсяг переробки соняшника падає, експорт
соняшника зростає та експорт олії зменшується. Однак експорт олії залишається значним.
Якщо експортне мито залишається в силі, а аграрні виробники отримують виробничу субсидію на кожну тону виробленого насіння соняшника (сценарій II), то посівна площа та виробництво соняшника реагує більш менш подібно до сценарію I; відміна експортного мита або його компенсація мають однаковий вплив на сільськогосподарських виробників. Різниця між сценаріями I та II, полягає в тому, що за сценарію
ІІ пререробна галузь продовжує отримувати вигоду від штучно недорого насіння соняшника, і, порівняно з базовим сценарієм, не спостерігається змін в обсягах виробництва та експорті олії.
Порівнюючи наслідки двох політичних альтернатив, можна зробити висновок,
що сценарій II переважає сценарій I, так як він надає додаткові вигоди сільськогосподарським виробникам та не торкається переробників. Однак, до цього часу ми зовсім
не враховували платників податків, тобто решту національної економіки. З табл. 13.5
ми бачимо, що бюджетні витрати за сценарію I зростають, так як втрачаються доходи
від стягування експортного мита. Але вони (витрати) зростають набагато більше за
сценарію II, щоб покрити витрати на виплати виробничої субсидії. Це зростання перевищує величину збільшених надходжень від експортного мита за сценарія II (через
більші обсяги експорту соняшника). В цілому, відміна експортного мита надає чисту
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річну суспільну вигоду в розмірі приблизно 24 млн. дол. США: виробники соняшника
додатково отримують 138 млн. дол. США, переробники втрачають 77 млн. дол. США і
платники податків втрачають приблизно 36 млн. дол. США5.
Таблиця 13.5:

Зміни в загальному добробуті порівняно до базового сценарію (млн. дол. США)
Сценарій I (відміна експ. мита)
відносно базового

Сценарій II (17% експ. мито плюс
виробн. субсидії) відносно базового
–9,75
156,22
–11,52
–134,85

Користувачі кормів
–9,89
Всі виробники та переробними
70,22
Споживачі
–10,05
Платники податків (бюджет)
–36,34
Загальний національний доб23,82
9,86
робут
Північні області a
–5,76
–24,28
Західні області
–7,74
–26,49
Центральні області
13,36
18,23
Південні області
23,96
42,40
a
Примітка:
регіональні зміни в добробуті не враховують вплив на податковий тягар в результаті
змін центрального бюджету.
RASMU моделювання.
Джерело:

Насамкінець, відміна експортного мита та виплата субсидій на кожну тону насіння соняшника для переробників матиме такий самий результат, як і збереження
податку та виплати субсидії на кожну тону насіння для сільськогосподарських виробників. Звичайно, переробники запропонували останню альтернативу, адже її набагато
легше “продати політично”, приховуючи вигоди для переробників за підтримкою сільськогосподарських виробників.
RASMU також пропонує погляд на регіональний розподіл змін в добробуті.
Табл. 13.5 показує, що Центр та Південь України буде мати вигоду від будь-якої з
розглянутих альтернатив. Південь та Захід – де соняшник вирощується, а олія виробляється в незначних кількостях – не зазнають суттєвого впливу. Однак зменшені податкові надходження до державного бюджету мають бути розподілені серед мешканців областей України, а за цим припущенням Північ та Захід втрачають за обох альтернативних сценаріїв. Однак втрати будуть більшими, якщо буде запроваджена субсидія, адже вона потребує набагато більше бюджетних витрат, ніж відміна експортного мита.
Іншим аспектом є додаткові адміністративні витрати, які можна очікувати від
запровадження субсидії. Так як даний захід повинен бути спрямований на окремо
взятого сільськогосподарського виробника, то бюрократичні витрати на адміністрування виплат субсидій, ймовірно, невілюють будь-які соціальні вигоди порівняно із
теперішнім становищем. Більше того, субсидія разом із експортним митом зробили б
ринки менш прозорими, що могло б служити приводом для скарг з боку торговельних
партнерів-членів СОТ.
4.2

Вплив на міжнародні торгівельні стосунки

Швидкий вступ до СОТ є загальноприйнятою політичною метою в Україні, отже
виникає питання чи торгівельний режим України відповідає вимогам СОТ. Неочікува5

Запровадження субсидій призводить до підвищення добробуту майже на 10 млн. дол. США
порівняно з існуючою ситуацією. Це є можливим через те, що усуваються викривлення для
виробників соняшника, та зберігаються для переробників.
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ним виявився той факт, що експортні податки явно не вилучені з умов СОТ, адже норми щодо цього інструменту не чітко визначені (OECD, 2003). Цьому Існує декілька
пояснень:
1.

Більшість індустріальних країн мають двосторонні або регіональні домовленості, які забороняють застосовувати експортне мито. Це означає, що дотепер не
було нагальної потреби виносити це питання на порядок денний СОТ.

2.

Індустріалізовані країни дуже рідко домінують на світових ринках сировини, яку
можна оподатковувати в розумних межах. Більш того, сільськогосподарські лобі
в країнах ОЕСР не дозволили б оподатковувати експорт аграрної продукції.

3.

Багато країн, що розвиваються, покладаються на податок на експорт сировини,
наприклад, какао тощо, тому що їх фіскальні системи занадто слабкі, щоб дозволити собі адекватне оподаткування доходів чи виручки. Так як країнам, що
розвиваються надається багато виключень в рамках СОТ, зараз не має офіційного тиску на них щодо відміни своїх експортних податків.

Отже, якби Україна була членом СОТ, то вона, ймовірно, не мала б проблем
щодо податку на експорт насіння соняшника. Однак, ситуація відрізняється для країн,
які намагаються отримати членство в СОТ. Як зазначено у доповіді, підготовленої
ОЕСР (2003), Росія на даний момент знаходиться під тиском або поступово зменшити
або відмінити податки на експорт різноманітної сировини. Схожі норми були застосовані щодо Китаю, як умова його вступу до СОТ. Вступ України до СОТ, таким чином,
вимагав в би розробити план з відміни експортного мита.

5

Висновки

За п’ять років існування податку на експорт насіння соняшнику в Україні в олійно-екстракційну галузь були залучені значні інвестиції. Насправді, це сільськогосподарські виробники сплачували значну частину цих інвестицій, адже вони отримували
нижчі ціни на насіння соняшника, що призводило до щорічного зменшення доходів
аграрних виробників приблизно на 130 млн. дол. США. Тільки зростання світових цін
на соняшник допомогло запобігти проблемам, що могли б бути спричинені такими
політичними кроками. Тим не менше, податок на експорт соняшника є податком на
сільськогосподарське виробництво і, як такий, суперечить неодноразовим заявам політиків в Україні про те, що допомога сільськогосподарським виробникам є головним
пріоритетом у їх роботі.
Отже, ми рекомендуємо, щоб податок на експорт насіння соняшника був відмінений протягом наступних трьох років. Пропозиція переробників про збереження податку та надання виробничих субсидій є нераціональною альтернативою. Справді, це
було б продовженням теперішньої субсидії переробникам, прихованої під виглядом
допомоги аграрним виробникам, що насправді сплачувалась би платниками податків.
Багато олійно-екстракційних заводів в Україні, особливо “великі гравці”, протягом
останніх років інтенсивно інвестували в нові потужності та ефективні технології. Вони
вже є конкурентноздатними на міжнародному рівні і, що просто ідеально для них,
розташовані в одному з найбільших в світі регіонів з вирощування насіння соняшника
та наближеного до міжнародних ринків. Отже, вони повинні бути в змозі стояти на
своїх ногах і не отримувати допомоги від сільськогосподарських виробників та/або
платників податків в Україні.
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14 Криза на зерновому ринку в 2003 році та продовольча безпека України
ВІКТОРІЯ ГАЛУШКО, АРНІМ КУН ТА ОЛЕГ НІВ′ЄВСЬКИЙ

1

Вступ

В той час як валовий збір пшениці у 2001 і 2002 рр. становив близько 20 млн.
тон, урожай 2003 р. складав лише 5 млн. тон. Вважаючи, що середній рівень виробництва пшениці в Україні становить 16 млн. тон при ціні 105 дол. США за тонну (EXW)
(за світової ціни 155 дол. США за тонну), економічна втрата становила
1,16 млрд. дол. США. За поточного обмінного курсу це складає 6,16 млрд. грн. або
приблизно 2,5% ВВП1.
Не існує таких заходів, які б просто “змусили” такі втрати зникнути. Це не була
провина бюрократів, політиків, торговців зерном, фермерів, споживачів або злих закордонних сил, а просто наслідок несприятливих погодних умов, що склалися взимку
2002/2003 рр. Що має значення в даній ситуації – це те, як ця економічна втрата буде
розподілена серед різних верств населення в Україні і які верстви населення необхідно захищати від негативних наслідків, оскільки хліб є важливим елементом споживчого кошику найбідніших споживачів.
У часи продовольчого дефіциту і зростаючих цін на продукти харчування продовольча допомога найбіднішим верствам населення є особливо важливою. Конкурентні ринки – це найкращий механізм для забезпечення наявності продовольства і
захисту споживачів з низькими доходами під час продовольчої кризи. Однак, багато
політиків в Україні вважають, що самі ринки не здатні адекватно реагувати на ситуацію, або реагувати дуже повільно і саме тому потребують державного втручання. Незважаючи на те, що державне втручання було значно послаблено у 1999–2000 рр.,
роль уряду в Україні на продовольчих ринках під час “кризи” залишається вагомою.
Щоб гарантувати низькі ціни для споживачів і наявність основних продовольчих
товарів, український уряд втручався на ринки шляхом встановлення максимального
рівня роздрібних цін, рівня рентабельності виробників продовольчих товарів і торгових надбавок у торгівельній мережі. Нажаль, в той час як ці заходи “знищують” приватний сектор, вони не захищають споживачів із низькими доходами. Яка користь бідному споживачеві від того, що ціни на хліб низькі з одного боку, а з другого боку буханка хліба, як не дивно, зменшується у вазі та знижується його якість, або пекарні закриваються, тому що вони не можуть більше працювати рентабельно?
Натомість, як відповідь на спад внутрішнього врожаю пшениці, повинні були
трапитись три речі:
1.

Достатня кількість пшениці повинна була імпортована для того, щоб покрити
хоча б попит на продовольчу пшеницю.

2.

Для гарантування прибутковості імпорту, ціни на пшеницю повинні були зрости.

1

Навіть гірше, імпорт, необхідний для задоволення внутрішнього попиту оцінюється на рівні 4 млн. тон
продовольчої пшениці за імпортної паритетної ціни 190 дол. США/т. Таким чином, імпорт
коштуватиме 760 млн. дол. США або 4,5 млрд. грн., що становив 7 % центрального державного
бюджету на 2004 р.
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3.

Необхідно було компенсувати зростання цін найбіднішим споживачам, і ця компенсація повинна була бути адресною.

В цій роботі ми обговорюємо зазначені вище проблеми та питання продовольчої безпеки в Україні. Структура цієї роботи є наступною. Спочатку ми обговорюємо
ймовірність дефіциту продовольчої пшениці в Україні, подібного до того, який трапився у 2003 р. Потім ми наводимо характеристики найнезахищеніших верств населення.
В четвертому підрозділі наводяться факти щодо ефективності політики уряду з гарантування продовольчої безпеки та даються на основі цього оцінки українській продовольчій політиці. У заключному підрозділі ми пропонуємо ряд рекомендацій та короткий епілог про те, як закінчилась зернова криза у 2003/2004 маркетинговому році.

2

Наскільки ймовірний дефіцит продовольчої пшениці в Україні?

Не повинно бути сумнівів стосовно того, що падіння виробництва пшениці,
спричинене її вимерзанням на початку 2003 р. та подальшою посухою, було значним і
природною є необхідність подумати про заходи, які б полегшували економічний вплив
такого падіння. Дефіцит був абсолютним, в тому плані, що обсягів виробництва і початкових запасів було не достатньо навіть для покриття продовольчих потреб. Однак,
коли йдеться мова про вибір між декількома альтернативними заходами з подолання
дефіциту пшениці в Україні, необхідно враховувати частоту або ймовірність такої ситуації. Якщо такий дефіцит очікується кожні три роки, то механізм постійного втручання з метою стабілізації ринку можна було б легко економічно обґрунтувати (за умови,
якщо гравці на ринку не полюбляють ризикувати), ніж коли такий дефіцит очікується
один раз на сто років.
Рис. 14.1 та 14.2 дозволяють подивитись відповідно на баланси зерна в цілому
та пшениці зокрема – найважливіших культур для харчового споживання. Рис. 14.1
показує, що протягом 42 років було 7 дефіцитних років (у 60-их, 90-их, між 1979 і
1983 рр. та у 2003 р.). В середньому, дефіцит складав 2,2 млн. тон. Можна зробити
наступні висновки:

•

Ймовірність дефіциту зерна – раз на шість років.

•

Дані рисунка не дають підстав вважати, що ймовірність дефіциту зростає, незважаючи на загальне зменшення виробництва протягом перехідного періоду.

•

Середній розмір дефіциту такий, що державні резерви в обсязі 2 млн. тон зерна дозволили б (щонайменше теоретично) запобігти значному дефіциту зерна.

•

Еластичним компонентом попиту на продовольче зерно є попит на фуражне
зерно, за рахунок якого відбувається збалансування попиту і пропозиції.
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Рисунок 14.1:

Сукупне виробництво зерна, споживання і дефіцит (надлишок) в Україні у 1961–2004 рр., млн. тонн
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ та ФАО.

Що стосується пшениці (рис. 14.2), кількість дефіцитних років скорочується,
якщо ми визначаємо дефіцит, як ситуацію, за якої виробництво пшениці недостатнє
для покриття споживання на продовольчі цілі, тобто сукупне споживання за винятком
використання на корм. Протягом всього періоду лише у 1963 і 2003 рр. був дефіцит
пшениці й імпорт був необхідним. Можна зробити наступні висновки:

•

Реальний дефіцит пшениці трапляється дуже рідко.

•

Попит на зерно і пшеницю може збалансовуватися за рахунок зменшення використання зерна, і, особливо, пшениці на кормові цілі.

•

Якщо дефіцит пшениці можна компенсувати за рахунок зменшення використання пшениці на корм і заміщення її іншими фуражними культурами, імпорт
пшениці є необов’язковим.

•

Ціни на пшеницю за умови поганого врожаю не обов’язково повинні зрости до
рівня паритету імпортних цін (світова ціна плюс імпортний тариф, витрати на
транспортування від порту до елеватору і т.д.), якщо існує можливість заміщення пшениці іншими зерновими.

•

Зберігання пшениці державою не є обов’язковим для того, щоб стримувати ціни
в певних рамках, якщо рівень виробництва і приватних запасів перевищує продовольче споживання.

•

Державні запаси продовольчої пшениці стали б у нагоді лише раз у 25 років.
Враховуючи цей факт, виникають сумніви щодо доцільності витрат, пов’язаних
із зберіганням пшениці протягом 25 років.

Підсумовуючи цей підрозділ, можна стверджувати, що політика утримання резервів може бути виправданою лише для фуражних зернових, а не для продовольчого зерна.
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Рисунок 14.2:

Виробництво і споживання пшениці (без використання на
кормові цілі) у 1961–2003 рр., млн. тонн на душу населення
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ та ФАО.

Продовольча безпека: ідентифікація вразливих верств населення

Продовольчу безпеку не можна прийнятним чином виміряти на національному
або регіональному рівнях. Навіть якщо країна є нетто-експортером продовольства,
деякі вразливі верстви населення можуть страждати від недоїдання. Отже, достатній
рівень виробництва зерна в регіоні не є ні достатньою, ні необхідною умовою для
продовольчої безпеки всього населення регіону. Продовольча безпека головним чином залежить від матеріального стану особи, її можливостей як робочої сили і ряду
інших виробничих чинників2. Отже, погіршення матеріального стану або погіршення
добробуту в результаті втрати місця роботи, падіння заробітної плати і підвищення
цін на продовольчі товари (коли низький урожай є однією із можливих причин) зниження цін на товари і послуги, які людина продає тощо можуть загрожувати продовольчій безпеці3.
Що характеризує вразливі верстви населення в Україні? Очевидно, що проблема недостатнього харчування особливо актуальна для бідних. Але офіційна межа
бідності базується на концепції відносної бідності. Наприклад, в Німеччині реальний
дохід домогосподарства, яке офіційно вважається бідним, набагато вищий за серед2

Цей підхід був запропонований Нобелевським лауреатом індусом АМАРТІЄМ СЕНОМ в його книзі
“Бідність і голод” (1981), який запропонував інший та ширший погляд на термін продовольча безпека.
Сен запровадив так званий правовий підхід. Згідно цього підходу, споживання продуктів харчування
залежить від того, що здатен індивідуум або сім’я здобути яким завгодно легальним шляхом. Хоча це
і видається очевидним, протягом минулих років дуже часто про це забувалось при вивченні причин
недоїдання. Сен показав, що деякі найгірші випадки голоду в історії трапились в часи високого або,
щонайменше, достатнього врожаю, що не можна пов′язувати із значним падінням виробництва.
3
Див. ШТРІВЕ та інші (2001)
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ній дохід в Україні4. Які ж характеристики абсолютної бідності в Україні, що роблять
членів домогосподарств особливо вразливими у плані недостатнього харчування?
Наступні чинники визначають цей ризик:

•

Низька заробітна плата і пенсія. Згідно українського законодавства, в Україні
визначено як мінімальну пенсію, так і мінімальну заробітну плату. Але не завжди трапляється так, що робітники або пенсіонери отримують цю мінімальну
суму. Результати дослідження життя домогосподарств свідчать про те, що домогосподарства, які належать до групи із найнижчими доходами, отримують
заробітну плату нижчу офіційного мінімального рівня.

•

Домогосподарства, де лише одна людина заробляє гроші. Як наслідок свого
соціалістичного минулого, в Україні велика частина жінок працює. Але за
останні роки їх частка постійно скорочувалась, що свідчить про те, що зростає
кількість сімей із одним заробітчанином. Домогосподарства без батька або матері є також проблемою, тому що повноцінне харчування і здоров’я дітей, насамперед, залежать від догляду за дитиною.

•

Діти або люди похилого віку, що не отримують пенсій і проживають в сім’ях із
низьким рівнем доходу. У сільській місцевості найбідніші домогосподарства,
згідно статистики національних витрат, в середньому мають найбільшу кількість членів сім’ї (4,7 чоловіка). Найімовірніше, це домогосподарства із дітьми.
Отже, ризик опинитись за межею бідності є особливо високим для багатодітних
сімей (або сімей із людьми похилого віку, які за деяких причин не отримують
пенсії).

•

Члени домогосподарств, де годувальник є безробітним або невчасно отримує
заробітну плату. Рівень безробіття в Україні, порівняно із міжнародними стандартами, досить низький, що, насамперед, пов’язано із низьким рівнем соціальних виплат по безробіттю. Однак, для бідних домогосподарств, де голова
домогосподарства безробітний, може виникнути проблема мобілізації грошових
ресурсів для придбання достатнього обсягу продуктів харчування. Така сама
проблема може виникнути перед працівниками, які вчасно не отримують зарплати.

•

Домогосподарства, розміщені у віддалених поселеннях. Якщо взяти до уваги
те, що спад виробництва у віддаленому регіоні вимагає імпорту продуктів харчування, витрати на транспортування продовольства у віддалені поселення
можуть значно підвищити ціни на продовольчі товари, якщо порівнювати це із
ситуацією, коли ці регіони виробляють основні продукти харчування в достатній
кількості. Крім того, транспортування продукції власного виробництва до найближчих ринків (з метою реалізації) вимагає додаткових витрат.

•

Домогосподарства у сільській місцевості без земельних паїв. Для сільських домогосподарств орендна плата за землю становить значну частину доходу.

4

Найбільш поширене визначення бідного домогосподарства в Німеччині – це домогосподарство із
доходом меншим за половину середнього доходу домогосподарств. Ця цифра набагато вища, ніж в
Україні. Соціальні програми в Німеччині не дозволяють, щоб дохід домогосподарства був нижчим
відповідного рівня (близько 1500 євро на місяць). Згідно з українськими стандартами, в Німеччині
існують лише багаті домогосподарства. Лише дуже мала частина індивідуумів заробляють менше
(особливо люди без певного місця проживання із розумовими відхиленнями, або ті, хто не відповідає
всім бюрократичним процедурам для отримання соціальної допомоги).
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Плата за землю здійснюється або в натуральному вигляді (наприклад, зерном),
або готівкою5.

•

Домогосподарства, що не мають власних присадибних ділянок і дач. В Україні є
дві основні харчові культури: пшениця і картопля. В той час як пшениця здебільшого виробляється на великих сільськогосподарських підприємствах, картопля виробляється на власних присадибних ділянках населення. Теж саме стосується виробництва фруктів, овочів і вирощування худоби. Доступ до таких
важливих виробничих ресурсів являє собою захист від дефіциту продовольства6. Взагалі, можна очікувати, що саме міське бідне населення більше ризикує
мати недостатній доступ до продовольства, в той самий час, як сільське населення більше потерпає від недостатньої кількості медичних та освітніх послуг.

•

Особи із низьким рівнем доходу і відсутністю допомоги від родичів. Родина відіграє важливу роль для людей похилого віку і непрацездатних. Батьки часто
отримують допомогу від своїх дітей, тому що самої пенсії недостатньо для
проживання. Існує великий ризик опинитися за межею бідності для пенсіонерів,
у яких немає дітей або відсутні родинні зв’язки. Типовим представником жебраків на вулицях України є жінки пенсійного віку.

•

Бідні домогосподарства у регіонах із слаборозвиненою системою соціальних
програм. Очевидно, що ризик низької купівельної спроможності є досить високим для бідних домогосподарств у бідних регіонах. Більше того, бідні регіони не
завжди можуть дозволити собі соціальні програми для забезпечення продовольчої безпеки сімей із низьким рівнем доходу.

Цей перелік можна було б значно подовжити. Чим більше із вище перерахованих рис є характерними для певного домогосподарства, тим більша ймовірність того,
що воно зіткнеться з проблемами недостатнього харчування. Важливо зазначити, що
проблема недостатнього харчування існує не лише тоді, коли в регіоні дефіцит зерна.
Згідно української офіційної статистики 2002 р. (коли було достатньо зерна та низькі
ціни на нього), одна людина в домогосподарствах із найнижчим рівнем доходів (середній дохід на одного члена домогосподарства нижче за 60 грн. за місяць) споживала
лише 1530 калорій в день. Навіть якщо взяти до уваги той факт, що в цих сім’ях є маленькі діти, які споживають менше за дорослих, цей рівень споживання недостатній.
Це дивує, адже хронічне недоїдання не є такою вже очевидною проблемою для України. Тільки біометричні дослідження серед членів вразливих груп можуть визначити
чи недоїдання є широкорозповсюдженим явищем, а не просто статистичною особливистю завдяки занеженню показників вживання їжі під час опитування домогосподарств.
Біометричні дослідження, проведені UNICEF в Україні у 1999 р., показали, що
основним показником недостатнього харчування дітей був низький зріст для певної
вікової категорії. В Україні 15,4 % дітей мають недостатній зріст. Але причиною цьому
є не недостатнє споживання калорій, а неправильне харчування. Україна все ще виконує радянські рекомендації, які недооцінюють важливість грудного годування на
початкових місяцях після народження (SEDIK та WIESMANN, 2003). Ці автори зазнача-

5

6

За умови дефіциту зерна, плата натурою (пшеницею) має перевагу, оскільки вона не залежить від
ціни на пшеницю. Однак, цілком ймовірно, що орендар буде намагатися зменшити плату у випадку
падіння виробництва. Отже, цілком доцільно очікувати, що плата за землю в натуральному вигляді
може виявитись незначним “захистом” в неврожайні роки.
THO SEETH та інші (1998) у своїй роботі встановили, що наявність присадибної ділянки значно зменшує ризик домогосподарств Росії опинитися за межею бідності.
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ють, що в Україні не має ніяких інших ознак недостатнього харчування. Лише 5 % населення споживають калорій менше норми.
З політичної точки зору цей результат є дуже важливим, тому що він суперечить твердженням, що більше половини населення України є настільки бідними, що
для виживання вони потребують низьких цін на хліб. Лише незначна частина населення знаходиться у зоні ризику, і важливо зазначити, що ця група людей страждає
навіть тоді, коли ціни на хліб утримуються на низькому рівні, а не тільки в роки дефіциту пшениці, як наприклад у 2003 р.

4

Чи допомагає існуюча політика на продовольчому ринку бідним?

Значна частина витрат на харчування у загальних витратах на кожного члена
домогосподарств підкреслює чутливість домогосподарств не тільки стосовно спроможності купувати продовольство доступне на ринку, але і до цінових коливань і тимчасових змін у доходах. Коли пропозиція продовольчих товарів недостатня або коли
ціни на продовольчі товари зростають, продовольча допомога найуразливішим верствам населення відіграє важливе значення. Для того, щоб досягнути цілей продовольчої безпеки, український уряд вдався до занадто інтервенційних заходів щодо зернового ринку і здійснив наступні заходи: відпуск зерна і основних продовольчих товарів із державного резерву за цінами нижче ринкових; контроль за оптовими і роздрібними цінами; встановлення максимального рівня рентабельності хлібопекарень і
встановлення максимальних торгових надбавок на основні продукти харчування у
торгівельній мережі. Мета такої політики цілком зрозуміла – забезпечити низькі ціни
на основні продукти харчування. Однак, така політика є неефективною у плані надання допомоги бідним, оскільки така політика забезпечує низькі ціни для всіх споживачів, а у зв’язку з тим, що багаті споживають більше всіх продовольчих товарів, то вона
приносить більше користі населенню із високим рівнем доходу, в той же час забезпечуючи лише незначну підтримку найбіднішим верствам населення. Цей аргумент підтверджується наступним прикладом.
Приклад 1: Досвід Бразилії із субсидуванням основних продовольчих товарів.

В період з 1966 по 1982 рр. уряд Бразилії намагався забезпечити самодостатній рівень виробництва пшениці і в той же час забезпечити низькі ціни споживачам цього продукту. Одним із заходів для досягнення цієї мети
було створення єдиного продавця і покупця пшениці у вигляді держави. Ціни на пшеницю адміністративно контролювалися. Для фермерів створювались різноманітні стимули для збільшення виробництва пшениці, врахоауючи
цінову підтримку, а виробники борошна отримували зерно за цінами значно нижчими за ті, які держава сплачувала
виробникам пшениці. Різниця була компенсована з державного бюджету.
У своєму дослідженні такої політики бразильського уряду CALEGAR та SCHUH (1988, с. 9-10 та с. 43-45) визначили, що 86 % субсидії надходило до споживачів, в той час як 14 % складали адміністративні витрати і втрати
від різноманітних маніпуляцій виробників борошна. Однак, лише 19 % субсидії надходило до адресатів, тобто
населенню із низьким рівнем доходів. Крім того, вигоди від цієї політики отримували в основному споживачі із
високим рівнем доходу (вони споживали більше хліба на душу населення ніж бідні споживачі).
Джерело: FOSTER (1992, с.268).

4.1

Субсидування продовольства шляхом встановлення максимальних цін,
рівня рентабельності і торгових націнок

Такі заходи як пряме чи непряме субсидування продовольчих цін через програми державних закупівель (продаж) або встановлення максимальних цін закінчуються значними втратами економічної ефективності та є безадресними. За наслідками низького врожаю 2003 р. уряд стверджував (за умови нестачі коштів в бюджеті),
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що вони є єдиним способом захистити найбільш вразливі верстви населення. Але чи
були ці заходи дійсно ефективними?
Рис. 14.3 надає інформацію про кореляцію між часткою бідного населення в
області (ми визначаємо бідних як тих, що живуть менше ніж на 1 дол. США в день) і
встановленим рівнем цін, часто заниженим під тиском місцевих органів влади. Позитивний коефіцієнт кореляції (0,35) між цими величинами показує, що у 2003 р. в середньому ціни на хліб були вищими в областях із вищою часткою бідних. А це як раз
суперечить раціональній політиці, яка мала на меті допомогти бідним верствам, та
засвідчує, що регулювання цін є абсолютно неефективною політикою забезпечення
продовольчої допомоги бідним верствам населення.7
Рисунок 14.3:

Кореляція між часткою населення в регіоні, яке живе на менш
ніж 1 дол. США в день та ціною на хліб (грн./кг) в 2003 р.
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Джерело:

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ.

Непряме субсидування продовольчих товарів через встановлення максимальних роздрібних цін не досягає своєї мети – захист найбідніших верств населення. В
табл. 14.1 ми наводимо дані по споживанню хліба, м’яса і молока для груп з різним
рівнем доходу.

7

Винятковим випадком є м. Київ, де рівень цін на хліб є найнижчим в країні, хоча частка бідного
населення складає вього біля 10 %.
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Таблиця 14.1:

Споживання хліба, м’яса та молока* бідними та небідними
верствами населення в 2002 р.

Кількість споживачів, млн.

Споживачі, які живуть на менше ніж 1 дол. США в день

Споживачі, які живуть на більше
ніж 1 дол. США в день

9,2

39,1

Споживання хліба на одного чолові8,5
11,3
ка, кг/місяць
Споживання хліба кожною верствою
77951
442609
населення, тон/місяць
Споживання м’яса на одного чолові1,4
2,9
ка, кг/місяць
Споживання м’яса кожною верствою
13172
111746
населення, тона/місяць
Споживання молока на одного чоло11,3
18,5
віка, кг/місяць
Споживання молока кожною верст103063
721157
вою населення, тона/місяць
Примітка:
* До хліба віднесено рис, хлібобулочні вироби, борошно та крупи. Молоко перераховане
в еквіваленті: рідке молоко, сир та масло
Джерело:
Власні розрахунки на основі даних ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ.

Як видно із табл. 14.1, споживання продуктів харчування збільшується із збільшенням доходу. Частка бідних у загальному споживанні хліба становить лише 15 %, у
споживанні м’яса – 8 % і споживанні молочної продукції – 11 %. Це означає, що політика утримання низьких цін на хліб, борошно і крупи принесе більше користі населенню із високим рівнем доходів і лише маленька частина субсидії надійде до бідних.
Крім того, продукція тваринництва споживається здебільшого багатими і, гарантуючи
низькі ціни на фуражне зерно, держава забезпечує низькі ціни на продукцію тваринництва, таким чином підтримуючи багатих.
Обмеження торгової надбавки у сільській місцевості може мати значні негативні наслідки. Враховуючи стан інфраструктури (особливо доріг) у сільській місцевості,
витрати на транспортування продовольства досить високі, що знаходить відображення у вищій торговій надбавці. Обмеження торгової надбавки до такого рівня, що
транспортування стає невигідним, призведе до зникнення продовольчих товарів у
сільській торговій мережі і сільські жителі змушені будуть або їхати у найближчі села
(і платити додаткові кошти за проїзд), або купувати продукцію на “чорному ринку” за
значно вищою ціною. Таким чином, може статися так, що бідні сільські жителі в кінцевому рахунку будуть платити ціну набагато вищу, ніж вона була б без державного
втручання. Крім того, для того щоб утримувати рівень рентабельності і торгову надбавку в межах встановленого рівня, уряд повинен буде здійснювати постійний контроль, а це означає, що державний апарат з регулювання цін буде розширюватись,
політика втручання буде інтенсивнішою і дорожчою.
Виникає інше питання: чи дійсно необхідний в даній ситуації контроль за цінами
на хліб, крупи і зернові? Ситуація, що склалася у 2003 р. та на початку 2004 р. дуже
подібна до ситуації 2000 р., коли урожай зернових був досить низьким і ціни на зерно
зросли в 2,1 рази. Підвищення цін на зерно у 2001 р. призвело до збільшення цін на
хліб, м’ясо і молоко на 67 %, 45 % і 35 %, відповідно. Однак не було ніякої загрози
продовольчій безпеці та значного зубожіння населення. Якщо вважати, що ціна на
хліб зросла на 67 %, та маючи частку витрат населення на хліб, ми можемо оцінити,
що загальні споживчі витрати повинні були зрости приблизно на 6,6 %, що є незначною цифрою (див. табл. 14.2). Регулювання ціни може зменшити це зростання, але,
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як було вже зазначено, на безадресній основі та за рахунок створення тіньового ринку зерна.
Таблиця 14.2:

Зростання споживчих витрат за рахунок підвищення ціни на
хліб на 67 %

Вплив на споживачів

Частка витрат на продовольство в загальних витратах, %
Частка витрат на хліб в загальних витратах на продовольство, %
Зростання витрат на продовольство, %
Зростання загальних витрат, %
Джерело:

4.2

Середньостатистичний
споживач

Бідний споживач
(менш ніж 1 дол./день)

65,0

70,0

8,8
5,9
3,9

14,0
9,4
6,6

Власні розрахунки.

Субсидування продовольства за рахунок неконкурентної закупівлі зерна у фермерів

Крім прямого контролю над цінами український уряд вжив ряд заходів після
врожаю 2003 р., в тому числі неконкурентну закупівлю зерна у фермерів із метою наповнення регіональних резервів і встановлення обмежень на міжрегіональну торгівлю
зерном. Змушена закупівля зерна у сільськогосподарських виробників за цінами нижче ринкових являє собою непряме оподаткування аграрного виробництва, що зменшує стимул для виробництва зерна. Така політика також поглиблює недовіру до уряду і за таких умов, наприклад, система заставних цін, має ще менше шансів бути прийнятою сільськогосподарськими виробниками. Політики повинні пам’ятати, що “ціна
за дешеві продовольчі товари сьогодні – це мляве сільськогосподарське виробництво
завтра”8.
4.3

Роль міжрегіональних бар’єрів

Регулювання міжрегіонального руху зерна стало загальною практикою в Україні, з метою збільшити регіональну самодостатність та контроль над рухом та використанням зерна. Однак, такі бар’єри призводять до значної диференціації цін в регіонах,
що експортують і імпортують зерно. В Україні, наприклад, в західних регіонах зерна
власного виробництва завжди не вистачає на покриття попиту і це означає, що, встановлюючи перешкоди для міжрегіональної торгівлі зерном, уряд робить зерно дорогим в цих регіонах. Як показано на прикладі 2, встановлення міжрегіональних бар’єрів
може коштувати дуже дорого.

8

FOSTER (1992, с.306).
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Приклад 2: Міжрегіональні торгівельни бар’єри в Канаді

В Канаді існує багато перешкод торгівлі сільськогосподарськими та несільськогосподарським товарам між
провінціями. Наприклад, завдяки Акту стандартів сільськогосподарської продукції компанія, розміщена в штаті
Альберта не могла здійснювати поставки овочів в Британську Колумбію, Саскатчеван і Манітобу. Згідно із Постановою Національного Агентства з торгівлі сільгосппродукцією були накладені квоти на перевезення курятини,
індичатини, яєць і молока між провінціями. Різноманітні інспекції та практика примушування використовувались як
інструмент для обмеження руху між провінціями. Наслідки таких перешкод поширюються не лише на сільське
господарство. Наприклад, бар’єри при торгівлі сировиною призводять до того, що переробний сектор представлений малими і неефективними підприємствами, що відображається у вищих споживчих цінах. Протилежна політика,
тобто лібералізація міжрегіональної торгівлі, навпаки, веде до посилення конкуренції між регіональними виробниками і, як результат, зменшення цін на продовольчі товари та підвищення доходів на одну людину. Було підраховано, що існування різноманітних внутрішніх бар’єрів в Канаді призводить до економічних втрат на суму в
6,5 млрд. канадійських доларів щорічно, в той час як усунення внутрішніх торгових бар’єрів призвело б до збільшення доходу на 1,5 %.
Джерело: PALDA (1994).
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Дії уряду, спрямовані на захист найбідніших верств населення:
що можна зробити?

В цьому підрозділі ми обговорюємо набір ефективніших заходів, які можуть бути вжиті для полегшення життя бідних в роки неврожаю. Причому необхідно розрізняти нагальні (короткострокові) і довгострокові заходи.
5.1

Короткострокові заходи

5.1.1 Продовольчі субсидії для бідних
Одним із заходів надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення є система продовольчих талонів, яка дозволила б споживачу, що має талон
купувати певну кількість продукції за дещо нижчою ціною. Оскільки в міських поселеннях бідні – це переважно пенсіонери, то пенсійні виплати можуть бути доповнені
купонами на знижку. У сільській місцевості буде дещо важче визначити бідних і цей
процес потребуватиме ще більше зусиль з боку уряду.
Але скільки б така політика коштувала? Згідно офіційної статистики споживання
калорій нижче норми характерне лише для домогосподарств із середньодушовим доходом менше ніж 120 грн. на місяць. Отже, саме ці домогосподарства потребують допомоги в першу чергу. Враховуючи той факт, що в Україні є 4,6 млн. людей, середньодушовий місячний дохід яких знаходиться в межах 30-120 грн. і вважаючи, що
субсидія на хліб буде становити 30 коп./кг. (із місячним споживанням хлібу в 8,1 кг.),
витрати уряду становитимуть близько 11,2 млн. грн. в місяць (4,6*0,3*8,1). Додаючи
адміністративні витрати (10 % від вартості програми продовольчих талонів), така програма коштувала б українському урядові 12,3 млн. грн. в місяць. Чи є ця цифра занадто високою? Давайте порівняємо вартість такої політики із альтернативною, яка
розглядалась урядом у 2003 р.: відміна ПДВ на хліб. Відміна ПДВ дасть змогу зменшити ціну одного кілограма хліба на 8 коп. Враховуючи, що загальне місячне споживання складає 286 тис. тон (якщо кожна людина споживає 200 грам хліба за добу),
така політика призведе до втрати бюджетом виручки в розмірі 23 млн. грн. в місяць
(286*0,3). Отже, продовольча допомога через систему продовольчих талонів коштує
вдвічі менше, ніж політика утримання цін на низькому рівні (за рахунок відміни ПДВ на
хліб), незважаючи на те, що з першого погляду відміна ПДВ здається доцільнішим,
оскільки вона не передбачає прямих бюджетних виплат.
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5.1.2 Субсидування продуктів із негативною еластичністю попиту
Інше вирішення проблеми – це політика, яка б сама забезпечувала ідентифікацію бідних. Уряд міг би субсидувати продукти харчування із негативною еластичністю
попиту за доходом. Наприклад, можна субсидувати певний вид хліба, який би споживався лише бідними (низько-якісний хліб), а не споживачами з вищими доходами
5.1.3 Програми “продукти харчування за роботу”
Для того, щоб мінімізувати негативний вплив зростання цін внаслідок низького
урожаю, уряд міг би розробити ряд програм, як, наприклад, “продукти харчування за
роботу”. В рамках цієї програми більша частина заробітної плати виплачується в натуральному виразі. Однак слід зазначити, що розробка і впровадження таких програм
вимагає значних адміністративних коштів.
5.2

Довгострокові заходи

Слід зазначити, що для того щоб різноманітні соціальні програми і система
продовольчих талонів успішно працювали, ними необхідно ретельно керувати, що
вимагає значних адміністративних витрат. Отже, навіть якщо за допомогою таких програм можна зменшити негативний вплив від зростання цін на найбідніші верстви населення, необхідно пам’ятати, що вони є лише короткостроковими (нагальними) заходами і політика повинна бути спрямована на забезпечення продовольчої безпеки в
довгостроковій перспективі.
5.2.1 Підвищення продуктивності в рослинництві
Якщо подивитись на рис. 14.2, то стає очевидним, що протягом усього періоду
спостерігалися значні коливання виробництва пшениці. Отже, основною метою політиків повинно бути зменшення цих коливань. Оскільки власне виробництво відіграє
важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки сільських жителів, спроби покращити технологію виробництва мали б значний позитивний вплив. Запровадження посухостійких і високопродуктивних сортів дало б змогу зменшити коливання виробництва і забезпечило б довгострокове зростання продуктивності в сільському господарстві. Інвестиції у науково-дослідну діяльність у сільському господарстві і розвиток консалтингових послуг надали б можливості диверсифікувати виробництво9, що значно
зменшило б чутливість сільськогосподарських виробників до цінових коливань, і крім
того, сприяло поширенню технологій в українському сільському господарстві.
5.2.2 Покращення інфраструктури сільської місцевості
В основі заходів зі стабілізації цін на зернові повинно лежати покращення інфраструктури і полегшення маркетингу продукції. Інвестиції у розвиток інфраструктури повинні бути основним компонентом політики уряду зі стабілізації цін, оскільки
краща транспортна мережа дає змогу підвищити ціни виробника (таким чином підвищуючи дохід сільськогосподарських виробників), зменшити вартість виробничих ресурсів (таким чином зменшуючи виробничі витрати і ціну, яку платить споживач), і
зменшити цінові коливання (таким чином збільшуючи ймовірність того, що домогосподарство буде забезпечене продовольством у неврожайні роки). Крім того, розвинута інфраструктура сільської місцевості підвищує шанси її жителям знайти роботу поза
сільським господарством. Це дасть змогу підвищити доходи сільських жителів, а, отже, і їх здатність забезпечити достатнє споживання продуктів харчування.
9

Розділ 11 “Проблеми управління аграрними підприємствами в Україні” обговорює організаційнотехнологічні чинники, як, наприклад, висока щільність посівів, неякісна підготовка ґрунту під посів
зменшує врожайність та прибутковість незалежно від сприятливих чи не сприятливих років.
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5.2.3 Державні резерви
Важливо також підкреслити, що торгівля повинна розглядатися як потенційний
інструмент для забезпечення продовольчої безпеки країни. З першого погляду, утримання резервів може здаватися доцільною політикою для покращення ситуації у неврожайні роки. Однак, відпуск зерна із державного резерву тоді, коли країна знаходиться в імпортній ситуації суттєво не вплине на внутрішню ціну, а буде лише альтернативою комерційному імпорту10. Крім того, реалізація зерна із державного резерву
за цінами нижчими від ринкових шкодить розвитку приватного зернового ринку і в кінцевому рахунку уповільнює процес наповнення ринку зерном.
Замість того щоб намагатися стати основним учасником ринку, держава повинна спрямувати свої зусилля на те, щоб здобути довіру у сільськогосподарських виробників і торговців та заохочувати приватні інвестиції в розвиток ринкової інфраструктури. Непрозорість державної політики і невизначеність стосовно інтенсивності і тривалості державного втручання “виштовхують” приватний сектор з ринку, таким чином
поглиблюючи неефективність і фрагментацію ринків. Політика уряду, спрямована на
забезпечення здорової конкуренції на зерновому ринку є дуже важливою в даній ситуації. Конкуренція між виробниками сільськогосподарської продукції і продуктів харчування стимулювала б впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, що, в
свою чергу, неминуче призвело б до збільшення виробництва і зменшення цін на
продовольчі товари.

6

Епілог: Як закінчилась зернова криза у 2004 році

Коли уряд України зрозумів, що в країні буде не вистачати зерна, він пообіцяв
поставити більше ніж 2 млн. тон дешевого зерна згідно із міждержавними домовленостями з Казахстаном та Росією. Коли обіцянки стосовно кількості (та ціни) зерна не
матеріалізувалися, уряд надав можливість імпортувати зерно приватним структурам.
Для того, щоб зробити цей імпорт економічно вигідним, уряд тимчасово відмінив імпортні тарифи на пшеницю та жито. В результаті, протягом 2003/04 маркетингового
року Україна спромоглася імпортувати близько 3,4 млн. тон пшениці, 0,15–0,2 млн.
тон борошна та 0,13 млн. тон жита. Головними постачальниками пшениці в Україну
були Казахстан (51 %), Росія (26 %) та Литва (8 %).
На додаток до різноманітних втручань в функціонування ринку (наприклад, фіксовані ціни на хліб, максимальний рівень рентабельності (5 %) для хлібопекарень,
дотована закупівля борошна, тощо) уряд України також зробив спробу націлити свою
політику на допомогу бідному населенню. За рекомендаціями Кабінету міністрів України в деяких областях були започатковані програми адресної допомоги. Середній рівень допомоги складав біля 6 грн. на людину за місяць. Наприклад, з цією метою міська влада Харкова виділила 1,5 млн. грн., що становить 4,76 грн. на одну особу в
місяць. Якщо визначити всіх людей, які мають менше ніж 1 дол. США/день
(160 грн./місяць) як бідних, то легко можна порахувати чи достатньо 6 грн., щоб компенсувати населенню зростання цін на хліб. Як показано в табл. 14.2, зростання ціни
на хліб на 67 % відповідає зростанню загальних витрат бідного населення на 6,6 %.
Отже, для того, щоб протидіяти такому зростанню та підтримати реальний дохід бідних, потрібно 10,4 грн. на людину в місяць. Тобто, виплачені в середньому 6 грн. були, ймовірно, не достатніми. Тим не менш позитивним є те, що після початкової фази
некоординованої діяльності, яка містила багато неефективного та контрпродуктивного втручання в діяльність ринку11, уряд почав використовувати ефектив10
11

MARTINEZ та інші (2002).
НІМЕЦЬКА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА В УКРАЇНІ (2003).
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ніші та адресні заходи для захисту бідних та зменшення впливу неврожаю 2003 р. на
продовольчу безпеку країни.

7
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15 Урожай пшениці 2003 року: криза! Криза чого?
ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ

1

Вступ

На початку 2003 р. люті заморозки завдали значних втрат зерновим культурам.
Після тривалої посухи наприкінці весни та початку літа стало ясно, що швидше за все
Україні потрібно буде імпортувати продовольче зерно в 2003/04 рр. Зібраний врожай
зернових культур на рівні 20 млн. т, у порівнянні з 36 млн. т у 2002 р., тільки посилив
занепокоєння та тривогу з цього приводу1.
Особливо критичною була ситуація із пшеницею, якої було зібрано приблизно
5 млн. т, у той час як за попередні 2001 та 2002 рр. зібрали по 20 млн. т. Після того як
Україна в 2001/02 та 2002/03 маркетингових роках (МР) експортувала приблизно, відповідно, 5,5 та 6,5 млн. т пшениці, підрахували, що протягом 2003/04 МР потрібно буде імпортувати біля 2,8 млн. т (Українська Зернова Асоціація) або 3,7 млн. т (УкрАгроКонсалт) продовольчої пшениці2. Внаслідок цього всередині 2003 р. значно підскочили ціни на продовольчу пшеницю, перевищуючи світові, як це було у 2000 та на
початку 2001 рр., коли Україна востаннє була нето-імпортером (див. рис 15.1).
Яким чином Уряд діяв в даній ситуації? Кабінет Міністрів України видав Постанову №1150 від 24 липня 2003 р. Ця Постанова містила різноманітні заходи, в тому
числі і персональну відповідальність (кількох політиків було звільнено із займаних посад або порушено розслідування), а також заклик до Антимонопольного комітету провести детальне розслідування. Місцевим органам влади також надавались повноваження “ретельно відслідковувати рух продовольчого зерна та цін на регіональних ринках”, а також “приділяти особливу увагу цінам на основні продукти харчування, величині торгівельної націнки [та] рівню рентабельності і, якщо не існує причин для зростання цін, застосувати заходи їх утримання” (пункти 28 та 33). Насамкінець, запроваджувались заходи для проведення інтервенційних закупок Держрезервом.
Постанова № 1150 супроводжувалась повідомленням про домовленість із Казахстаном та Росією про закупку зерна, а також планами впровадження експортного
мита на фуражні зернові. Трейдери повідомляли, що вони зазнавали інтенсивних перевірок, і такий пресинг був повен чуток про нові та інтенсивні заходи з регуляції ринку зерна, зокрема про відновлення системи державних замовлень3.
Далі ми аналізуємо ці заходи по двох важливих критеріях: 1) чи були вони направлені на полегшення ситуації на зерновому ринку України, та 2) який вони мали
вплив на загальний напрямок аграрної політики України.

1

Існує значне розходження даних стосовно об’єму зібраного врожаю зернових в Україні. Дана робота
використовує дані наведенні МЦ УКРАГРОКОНСАЛТ.
2
На сьогоднішній день ми знаємо, що протягом 2003/04 МР було імпортовано 3,4 млн. т пшениці.
3
Див. “Kyiv Post Daily”, п’ятниця 12-го вересня 2003 р. (ст. 2), в якому Міністр сільського господарства
Сергій Рижук проголосив плани уряду “повернутися до попередньої системи менеджменту в рослинництві, згідно якої сільгоспвиробники вирощують певну кількість кожного виду сільськогосподарської
продукції”.
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Рисунок 15.1:

Ціни на продовольчу пшеницю в Україні та на світових ринках
(період 1999 – середина 2003 рр.)
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УКРАГРОКОНСАЛТ (різні номери) та USDA/ERS (Огляд ринку пшениці, різні випуски).

Криза! Криза чого?

Незаперечним фактом є те, що погодні умови погіршили врожай 2003 р. Чи посилило це “кризу”, чи ні є вже справою семантики (тобто тлумачення подій). Цілком
зрозуміло, що українське сільське господарство об’єктивно дуже чутливе до погодних
умов, особливо у вирощуванні зерна. З іншого боку, продовольча безпека в Україні не
зазнала фундаментальної загрози у 2003 р. Незважаючи на те, що дехто нарікав на
найгірші погодні умови за останнє століття, українські фермери спромоглися зібрати
щонайменше 20 млн. т зерна. Більше того, ситуація в Україні не була поодинокою.
Наприклад, врожай зерна в Австралії зменшився з 37,5 млн. т в 2001/02 МР до
14,9 млн. т в 2002/03 МР, тобто більше ніж на 60 %
Ми не намагаємось недооцінити всю складність становища 2003 р. Проте, за
даних агро-кліматичних умов країни, цілком зрозуміло, що вирощування зерна в Україні було, є і завжди буде коливатися. Коли таке трапляється, політики найбільше чим
можуть допомогти так це забезпечити стабільні умови роботи, а не постійно втручатися в ринок. Нажаль, дії політиків у 2003 р. тільки збільшили кризу, а не зменшили її.
Деякі елементи цих дій нагнітили атмосферу, в якій тільки поширювалися чутки, а
окремо взяті політики вдавали з себе, що вони намагаються перевершити один одного у “кризовому менеджменті”. Окремо занепокоїло те, що дане відчуття кризи дало
привід антиреформаторським силам для відновлення інтервенційних заходів. Як результат, можливо, більш доцільно було б говорити про кризу аграрної політики у
2003 р. ніж про “кризу” зернового ринку України.

3

Оцінка дій уряду

Індивідуальна відповідальність стала постійною темою у діях політиків під час
врегулювання ситуації із врожаєм 2003 р. Було звільнено чиновників різних рівнів, а
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проти деяких навіть були порушені кримінальні справи. Якщо не виникає питань стосовно того, що кожна людина повинна відповідати за недбалість та порушення у виконанні посадових обов’язків, то наголошення на індивідуальній відповідальності за
ситуацію на ринку зерна в 2003 р. зробило дві дуже погані речі. По-перше, це допомогло підтримати міф про те, що люди можуть із точністю регулювати ринки. Це помилково передбачало, що шляхом натискання “правильних” політичних “кнопок” “правильною” групою осіб можна уникнути ситуації, яка склалася в 2003 р. Насправді, не має
жодної людини чи установи, яка змогла б змінити погодні умови та значно збільшити
врожай 2003 р.
По-друге, наголошення на індивідуальній відповідальності спричинило атмосферу, в якій бюрократи, особливо на обласному рівні, намагались здаватися дуже
“активними”. Наприклад, пункт 28 Постанови № 1150 закликає регіональні органи
влади до “пильного моніторингу руху продовольчого зерна та цін”, та одночасно до
“усунення всіх адміністративних перешкод вільному рухові зерна...”. Очевидно, що
такі інструкції протирічили одна одній. Дивлячись на долю колишніх колег, які були
звинуваченні у неспроможності приймати адекватні заходи, місцева влада більшості
регіонів наполягала на виконанні першої інструкції та ігнорувала другу. Вони ретельно
відслідковували та контролювали, і таким чином не усували, а радше збільшували та
посилювали адміністративне втручання у функціонування ринку зерна4.
В результаті, український ринок зерна був ефектно фрагментований на кілька
регіональних ринків. Насправді, надаючи регіональним органам влади повноваження
та стимул до втручання у роботу ринку, Постанова № 1150 майже повністю усунула
один із найбільш важливих механізмів, завдяки якому ринки можуть допомагати поглинути або послабити такі шоки, як поганий врожай. Таким механізмом є ринкова
інтеграція, завдяки якій торгівля та арбітраж між регіонами може рівною мірою розподілити шок між регіонами, в результаті чого кожен регіон “несе свою частину тягаря”.
Дещо іронічно виглядало те, що українські політики вели переговори з іншими державами колишнього Радянського Союзу про створення спільного ринку в 2003 р., і в той
же самий час Україна крокувала “великими кроками” від того, щоб всередині країни
був спільний ринок, щонайменше ринок зерна.
Єдиним прямим політичним втручанням, яке можливо допомогло б полегшити
тиск на продовольчий ринок України в 2003 р. було б накопичення державного та
приватного запасів у 2001 та/або в 2002 рр. Той факт, що державні запаси не були
закладенні протягом цих років, очевидно, не є провиною будь-кого, хто був звільнений з посади або отримав догану. Накопичення 2 млн. т пшениці 3-го класу було б
достатньо для того, щоб суттєво полегшити ситуацію на ринках у 2003 р., і це коштувало б 0,8-1,0 млрд. грн. влітку та наприкінці 2002 р., коли ціни коливались від 400 до
500 грн./т. Витрати на обробку та зберігання дещо збільшили б ці цифри. Проте, незважаючи на неодноразові заяви у 2001 та 2002 рр. про те, що Держрезев або інші
державні установи будуть акумулювати запаси, потрібні для цього кошти так і не були
виділенні. Це була політична помилка, але не провал ринку.
Той факт, що приватні особи та компанії не робили достатніх запасів в минулому, щоб полегшити ринкову ситуацію в 2003 р., також не є сюрпризом. Сільськогосподарські виробники в Україні в цілому обмежені в обігових коштах і тому вони змушені продавати свій врожай якомога швидше, одразу після закінчення жнив. Тому,
навіть якби вони мали власні зерносховища, яких вони взагалі-то не мають, не можна
було б очікувати, щоб вони зберігали велику кількість зерна. Приватні особи та фірми,
4

Дивіться Постанову Кабінету міністрів України № 475 від 6-го серпня 2003 р. “Про створення робочої
групи уряду з контролю ситуації на продовольчому ринку”.
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взагалі кажучи, не мають іншої альтернативи окрім використання державних зерносховищ (ДАК “Хліб України”) та і вони видаються занадто дорогими. Отже нездатність
приватизувати “Хліб України” та стимулювати конкуренцію на ринку послуг із зберігання зерна в минулому суттєво зменшили можливість ринкових механізмів пристосуватися до врожаю 2003 р. І знову в даному випадку ми маємо провал політики. аніж
нездатність ринку.
Із часу проведення важливих реформ наприкінці 1999 та 2000 рр., приватні
трейдери почали інвестувати в зберігання та обробку зерна в Україні. Проте багато
заходів з боку політиків у відповідь на “кризу” в 2003 р. “вибила із колії” трейдерів. Вони зазнавали інтенсивних перевірок та погроз. Наприклад, їм погрожували 10 %
штрафним податком на минулорічний прибуток, якщо вони не будуть пропонувати
продовольчу пшеницю по ціні в 900 грн./т, що абсолютно не відповідало реальній ціновій ситуації наприкінці 2003 р. (див. рис 15.1). Деяким трейдерам говорили, що їхні
вантажі з фуражним зерном (наприклад, ячмінь) будуть відправлятися з портів тільки
в тому випадку, якщо той же самий корабель протягом певного періоду часу повернеться назад завантажений пшеницею. На додаток до цих специфічних форм втручань, трейдери постійно чули з боку уряду про намір створити українського монополіста-трейдера. Ці панічні реакції політиків загрожували прогресу, який був досягнутий
за останні 3 роки та відлякували найбільш важливі джерела притоку капіталу та новітніх технологій в зерновий сектор України.
Абсолютно безпідставною була заява, що “занадто швидко” та “занадто багато”
було експортовано зерна одразу після жнив 2002 р. Без жодної реалістичної альтернативи та можливості зберігати зерно, селяни були щасливі продавати зерно якомога
швидше. Найкращу ціну платили трейдери. Держава могла і сама закупити зерно у
свої засіки, але, як вже зазначалось, вона регулярно не виконувала поставлених цілей. Система заставних цін, введена в 2002 р., могла б допомогти виробникам не
продавати зерно трейдерам одразу після жнив, але ця система, також, не отримала
належного фінансування. Більше того, вона була новою та неапробованою. Після
тривалого періоду конфіскаційних державних закупівель, багато виробників не співпрацювали б із державними агентами; вони скептично ставились до того, що зможуть
пізніше отримати назад своє зерно, а звідси, вони неохоче віддавали (і не віддають)
своє зерно під заставу державним агентам. Озираючись в минулий 2003 р. може здатись досить очевидним, що менша частина врожаю 2002 р. повинна була експортуватись, а більша частина – зберігатись, але ретроспективний погляд завжди ідеальний.
Наріжною проблемою є те, що аграрна політика України не створила належного середовища, яке б сприяло створенню державних та приватних резервів. І незважаючи
на досвід 2003 р. ця проблема продовжує існувати.
Постанова № 1150 також закликала державні органи влади закуповувати зерно. Було ясно з самого початку, що це не допоможе полегшити ситуацію на зерновому ринку України 2003 р. По-перше, державні закупівлі не додають жодного кілограма
до пропозиції зерна в Україні. Навпаки, вони тільки зменшують її в короткостроковій
перспективі, таким чином піднімаючи напругу та ціни. Аргумент типу, що ці закупки
були необхідними для вирівнювання балансу пропозиції зерна по регіонах не був переконливим; якби влада не втручалась у регіональний рух та зберігання зерна, то ринкові механізми були б набагато ефективнішими, ніж бюрократи у корегуванні цього
балансу.
По-друге, державні закупівлі в Україні мають славу ненадійних та непрозорих
(див вище). Багато чого проголошено, але для учасників ринків ніколи не ясно скільки
вже закуплено і скільки ще буде закуплено, а також на яких умовах це зерно буде відпускатись. А отже, державні закупки зерна тільки збільшили невизначеність, ніж ста-
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білізували ринок. Політика стабілізації ринку зерна не повинна розглядатися як щось
“стратегічне”, а відтак таємне. Вона повинна бути прозорою. Це означає, що цілі політичних кроків (тобто за якими цінами буде відбуватися закупівля і яка кількість, та за
якими цінами це зерно буде відпускатися) повинні бути чітко встановленні; і (одна!)
установа, яка відповідає за державне зберігання, зобов’язана регулярно оголошувати
скільки вже зерна закуплено. За цих умов учасники ринку можуть зосередитись на
“нормальних” джерелах ризиків (які є доволі значимі в сільському господарстві), і не
турбуватись про додаткові ризики в формі непостійної політики. Політики, які хочуть
спробувати покерувати та перехитрити зерновий ринок, повинні найматись на роботу
до трейдерів, наприклад до “Каргіллу” або інших, а не гратися в трейдера із державними грошми. Цей урок, здається, був дещо засвоєний в результаті “кризи” 2003 р: в
2004 р.державні закупівлі відбувались набагато прозоріше, і хоча плани не завжди
були виконані на 100 %, закуплено було набагато більше, ніж у попередні роки.
Прозорість повинна стосуватись як щодо режиму імпорту, так і експорту зерна.
Щодо імпорту, то для стабілізації внутрішнього ринку необхідно було забезпечити поставки зерна із Казахстану і Росії. Але повідомлення про те, що ці країни продадуть
2,2 млн. т зерна не мало очікуваного ефекту, оскільки вони були нечітко окресленні і
зазначена ціна (550 грн./тону) була нереальною. Чому Казахстан і Росія повинні надавати зерно Україні за такою ціною, коли світова ціна становить 135-140 дол. США
або 750 грн. за тону? Це мав бути “подарунок” від колишніх друзів чи Україна повинна
була б оплатити якимось чином ту різницю у ціні? Або врешті-решт, чи очікуються менші обсяги казахського та російського зерна, ніж оголошено, за вищими цінами? Без
чітких відповідей на ці питання, проголошенні домовленості із Казахстаном і Росією
додали ще більше невпевненості на ринку. Через потенційно можливу конкуренцію із
2,2 млн. т дешевої пшениці із Казахстану і Росії, трейдери боялися укладати імпортні
угоди. Тим часом світові ціни продовжували зростати, і врешті-решт для задоволення
внутрішнього попиту Україна змушена була платити набагато більше, ніж вона б заплатила, якби пшеницю було імпортовано раніше.
Ситуація погіршилась і тим, що імпортне мито було відмінено досить пізно5.
Дійсно, виникає питання: навіщо Україні вводити імпортне обмеження? В експортній
ситуації воно не грає ніякої ролі, тому що внутрішні ціни в Україні набагато нижчі за
світові (наприклад, 2002 р.; див. рис. 15.1), і жоден трейдер не захоче імпортувати
зерно. В імпортній ситуації, коли країна потребує зерно, імпортні обмеження лише
підвищують ціну на внутрішньому ринку, що є недоцільним. Крім того, процедура відміни імпортних обмежень займає час, що призвело до зростання вартості імпортованого зерна в 2003 р. Імпортні обмеження також звужують потенціал прийняття рішень,
оскільки впливові особи і компанії намагаються виграти від часткової відміни імпортних обмежень (наприклад, тарифна квота).

4

Що потрібно було зробити?

Вже до середини 2003 р. неминучим став той факт, що Україна мусила імпортувати продовольче зерно у 2003/04 МР. Скільки потрібно було імпортувати зерна
було не ясно; існувало багато різних цифр, але всі вони були пов’язані з низкою таких
невідомих, як точний обсяг, структура та якість тогорічного урожаю, характеристики і
ціни доступного імпортованого зерна (що впливає на можливості українських борошномельних підприємств здійснювати валку борошна) і, звичайно, внутрішній попит

5

В той час як імпорт зерна було звільнено від сплати ПДВ ще в липні 2003 р., Закон про відміну ввізного мита не було прийнято аж до листопада 2003 р.
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(який не є, хоча в протилежному хотіли б нас завірити деякі експерти, універсальною
постійною величиною!).
Політикам не потрібно було займатися визначенням точного обсягу необхідного імпорту або якимось чином керувати імпортом і контролювати його. У першу чергу
вони мали б забезпечити імпорт якомога меншою кількістю неузгодженостей (ніяких
обмежень, ніякої потреби отримання дозволів і збирання печаток, настільки спростити процедури реєстрацій і бюрократії, наскільки це можливо). Необхідним було лише
одне втручання, яке полягало у спостереженні та розповсюдження інформації про
окремі операції (звичайна щотижнева публікація переліку того, які характеристики і
обсяги зерна, що прибуло в певний порт з певного місця, зокрема повне оприлюднення будь-яких державних або міждержавних операцій) і, звичайно, згідно міжнародних
стандартів фітосанітарний контроль на кордоні. Публікація даних про надходження
імпорту допомогла б ринку визначити правильний обсяг, який врівноважить попит і
пропозицію. Усунення необов’язкових неузгодженостей гарантуватиме, що ціни в
Україні зростуть на величину, не більшу, ніж це необхідно.
Політики повинні були б бути більш відвертими щодо впливу поточної ситуації
на ціни та кількість зерна і, як наслідок, на споживачів і виробників. Наприкінці 2003 р.
продовольча пшениця коштувала 900-1000 грн./т (див. рис. 15.1). Така експортна паритетна ціна мала сенс, якщо брати до уваги тогочасні ціни світового ринку близько
140-150 дол./т, а також витрати на перевантаження, зберігання і доставку (близько
25-30 дол./т). Заяви про те, що внутрішня ціна могла б бути встановлена на рівні 750
або 800 грн./т є контр-продуктивними у тому сенсі, що вони створюють очікування, які
не здійсняться, а це підриває довіру.
Ситуація 2003 р. вимагала адресного, а не загального підходу у захисті споживачів. Штучно встановлені максимальні ціни на пшеницю, борошно і хліб були вигідні
усім споживачам, враховуючи багатьох осіб в Україні, доходи яких наразі відносно
високі, оскільки економіка зростала і реальні доходи підвищувались послідовно протягом останніх трьох років. Такі споживачі спроможні платити вищі ціни за хліб без
будь-якої загрози своїй продовольчій безпеці. Це означає, що з точки зору соціальної
справедливості суцільний контроль за цінами на зерно і хліб призводить до значного
марнотратства. Замість цього політика мала б сфокусуватися на виявленні і допомозі
тим бідним споживачам, для яких поточна ситуація дійсно є кризовою, наприклад через програму продовольчих талонів для пенсіонерів, безробітних і тих, що знаходяться на соціальному забезпеченні.
Загальний контроль над цінами на зерно і продовольство мав також ефект
зниження прибутків сільськогосподарських виробників. З точки зору українського селянина ринок зерна має властивість стабілізації: якщо урожай низький, то ціни вищі і
навпаки. Звичайно така стабілізація не ідеальна, оскільки для тих господарств, які
2003 р. майже нічого не мали для продажу, високі ціни надали небагато вигод. Але
чому сільськогосподарські виробники, які і так зазнавали великих витрат (пересівання, витрачені безрезультатно ресурси та ін.) і мали нижчий урожай, повинні були зазнавати цінового контролю або обмеження експорту фуражного зерна? Невідомо, чи
урожай наступного року буде кращим. Оскільки погодні умови залишаються поза контролем людини і уряд не мав фінансових ресурсів для надання суттєвої прямої фінансової підтримки сільськогосподарським виробникам, він міг, принаймні, спробувати не збільшувати проблеми аграрного сектору шляхом непрямого оподаткування та
надання нецільової підтримки споживачам.
Державні закупівлі зерна не змогли б допомогти покращити ситуацію. Якщо і
був час для закладення запасів зерна, то це потрібно було робити попереднього року,

189

коли ціни були, щонайменше, наполовину нижчі. А на той момент державні закупівлі
лише збільшили попит на зерно, який був і так дуже високий порівняно з пропозицією.

5

Висновки

По-суті, події на ринку зерна України 2003 р. “обгрунтовують” аксіому “менше –
це більше”, якою мають керуватися політики. Активна і часто контр-продуктивна діяльність 2003 р. не принесли нічого для виправлення фундаментальної проблеми –
поганого врожаю зерна в Україні. Тобто Україні потрібно було імпортувати зерно, яке
в той час було дорогим на світовому ринку. Насправді, ніякі політики або численні
надзвичайні зібрання не можуть змінити будь-який із цих основних чинників. Ціни на
продовольче зерно на світовому ринку знаходяться поза контролем України. Таким
чином, все, що може зробити аграрна політика, так це забезпечити, щоб ціни в Україні
не зростали більше, ніж потрібно, і гарантувати адресну допомогу тим особам і домогосподарствам, для яких такі ціни дійсно створюють складнощі.
На середину 2003 р. в Україні і за кордоном існувало таке враження, що аграрна політика в Україні знаходиться у такій же кризі, як і саме сільське господарство.
Багато проголошених заходів (або принаймні заяв щодо них) піддають сумніву проведення ринково-орієнтованої аграрної політики та реструктуризації в Україні. Багато
спостерігачів були стурбовані тим, що українські аграрні політики починали відходити
від цих засад і знову починали запроваджувати окремі механізми і контроль, які завдали шкоди економіці країни у 1990-х рр.
На щастя найгірші прояви такої нестриманості були виправлені протягом наступних місяців, після того як комерційні структури, врешті-решт, розпочали імпортувати зерно та уряд розпочав надавати адресну допомогу споживачам, які потребували цього. У 2004 р. врожай значно зріс та ціни опустились до експортного паритету
(див рис 15.2), і “криза” 2003 р. стала здобутком історії

190

Рисунок 15.2:

Ціни на продовольчу пшеницю в Україні та світовому ринках
(1999–2004 рр.)
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Додаток: Таблиці
Таблиця 1: Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні (млн. тонн)
1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

37,9

51,0

38,7

38,5

45,6

35,5

33,9

24,6

35,5

26,5

24,6

24,4

39,7

38,8

20,2

35,3

18,1
6,5
7,7
39,0
2,3
20,0
7,4
-

30,4
4,7
9,2
44,3
2,6
16,7
6,7
2,9

21,2
4,7
8,1
36,2
2,3
15,6
5,9
1,5

19,5
2,9
10,1
28,8
2,1
20,3
5,3
2,1

21,8
3,8
13,6
33,7
2,1
21,0
6,1
2,8

13,9
1,6
14,5
28,1
1,6
16,1
5,1
1,2

16,3
3,4
9,6
29,7
2,9
14,7
5,9
1,9

13,5
1,8
5,7
23,0
2,1
18,4
5,0
1,9

18,4
5,3
7,4
17,7
2,3
16,7
5,2
2,8

14,9
2,3
5,9
15,5
2,3
15,3
5,5
1,1

13,6
1,7
6,4
14,1
2,8
12,7
5,3
0,8

10,2
3,8
6,9
13,2
3,5
20,2
5,7
2,0

21,3
3,7
10,2
15,5
2,3
17,3
5,9
1,1

20,5
4,2
10,4
14,4
3,3
16,6
5,8
1,2

3,6
6,9
6,8
13,4
4,3
18,5
6,5
1,7

16,5
4,2
10,6
15,5
3,4
-

3,7
1,6
1,4
0,6
23,0
16,6

4,4
2,0
1,6
0,7
24,5
16,3

4,0
1,9
1,4
0,7
22,4
15,2

3,4
19,1
13,5

2,8
18,4
11,8

2,7
18,1
10,2

2,3
1,2
0,8
0,2
17,3
9,4

2,1
1,1
0,8
0,2
15,8
8,8

1,9
0,9
0,7
0,2
13,8
8,2

1,7
0,8
0,7
0,2
13,7
8,3

1,7
0,8
0,7
0,2
13,4
8,7

1,7
0,8
0,7
0,2
13,4
8,7

1,5
0,7
0,6
0,2
13,4
9,4

1,6
0,6
0,6
0,3
14,1
11,3

1,7
0,7
0,6
0,3
13,7
11,5

-

Продукція
рослинництва
Зернові і зернобобові,
всього:
Пшениця
Кукурудза
Ячмінь
Цукровий буряк
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди

Продукція
тваринництва
М’ясо, всього:
Яловичина і телятина
Свинина
М’ясо птиці
Молоко
Яйця (млрд. штук)
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Таблиця 2: Структура аграрного сектора України
1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Кількість сільськогосподарських підприємства
С.-г. підприємства*, з
яких:
Колективні
Державні
Підсобні
господарства (тис.)
Приватні фермери
С.-г. підприємства, з
яких:
Колективні
Державні
Підсобні
господарства
Приватні фермери
С.-г. підприємства, з
яких:
Колективні
Державні
Підсобні
господарства
Приватні фермери

13 004

13 345

14 010

14 293

15 081

15 462

15 609

15 739

15 984

16 012

16 010

7 363
2 237

8 820
4 525

9 351
4 659

9 575
4 718

9 722
5 359

9 977
5 485

10 356
5 253

11 299
4 440

12 019
3 965

12 401
3 525

12 426
3 500

34

92

9 763

10 679

10 861

11 057

11 249

11 433

11 547

11 560

11 555

-

332

2 687

39 880

35 485

36 123

38 900

38 701

36 235

33 642

34 795

34 684

34 362

34 110

33 827

33 900

32 901

29 300
9 600

28 774
9 927

26 922
9 313

25 069
8 574

26 046
8 749

26 323
8 361

27 246
7 116

29 726
4 384

31 126
2 701

31 250
2 302

30 900
2 001

3 400

2 669

3 864

4 607

5 011

5 357

5 589

5 694

5 789

5 890

6 204

-

4

49

350

906

1 037

1 029

1 205

22 200

21 083

20 186

17 800

17 717

15 742

13 674

11 545

8 950

7 825

6 681

17 200
5 000

16 211
4 872

15 583
4 602

14 518
4 282

13 701
4 016

12 387
3 355

11 260
2 415

10 364
1 181

7 968
982

7 025
800

-

4 900

3 540

3 537

3 643

3 869

3 856

3 856

3 742

3 764

3 843

3 921

-

0,2

5

14

22

27

27

25

28

28

24

17 474
30 344
34 692
37 133
38 988
Землі сільськогосподарського призначення (тис. га)

619
742
822
Поголів’я ВРХ на кінець року (тис.)
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Таблиця 2 (продовження):
1985

Структура аграрного сектора України
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Поголів’я корів на кінець року (тис.)
С.-г. підприємства, з
яких:
Колективні
Державні
Підсобні
господарства
Приватні фермери
С.-г. підприємства, з
яких:
Колективні
Державні
Підсобні
господарства
Приватні фермери

6 500

6 192

5 986

5 623

5 439

5 005

4 579

4 039

3 322

2 883

2 465

4 900
1 600

4 686
1 506

4 548
1 438

4 278
1 345

4 150
1 289

3 895
1 109

3 752
826

3 640
400

2 965
357

2 583
300

-

2 250

2 187

2 275

2 429

2 628

2 799

2 936

2 917

2 921

2 927

2 955

-

0,1

1,4

5,6

10,8
14,9
16,4
16,0
Поголів’я свиней на кінець року (тис.)

16,7

17,0

11,2

14 200

14 071

12 557

10 913

9 724

8 044

7 112

5 496

3 979

4 216

4 081

10 800
3 400

9 708
4 363

8 452
4 105

7 089
3 824

6 370
3 354

5 460
2 584

5 094
2 019

4 464
1 032

3 107
872

3 516
700

-

5 720

5 356

5 276

5 245

5 549

5 864

5 992

5 699

5 456

5 651

5 960

-

0,3

6,2

16,9

25,0
37,8
40,3
40,9
Кількість птиці на кінець року (тис.)

37,1

40,2

32,0

С.-г. підприємства, з
133 000
127 900
105 000
84 000
65 000
53 800
34 000
30 000
30 700
27 700
яких:
32 000
26 000
16 000
13 000
13 000
21 000
27 000
23 000
23 000
Колективні
101 000
102 000
89 000
71 000
52 000
33 000
7 000
7 000
7 000
Державні
Підсобні
113 100
115 200
110 000
106 000
100 000
95 700
95 100
93 000
98 400
98 200
господарства
Приватні фермери
100
200
200
200
300
300
400
200
Примітка:
*Загальна кількість сільськогосподарських підприємств перевищує суму колективних і державних сільськогосподарських підприємств,
тому що додатково потрібно врахувати інші типи підприємств, наприклад, міжгосподарські.
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Таблиця 3: Структура аграрного сектору України у 2003 р.
Сільськогосподарські господарюючі суб’єкти всього, з яких:
Сільськогосподарські підприємства
Приватні фермери
Сільськогосподарські господарюючі суб’єкти всього, з яких:
Сільськогосподарські підприємства
Господарства населення
Приватні фермери
Сільськогосподарські господарюючі суб’єкти всього, з яких:
Сільськогосподарські підприємства
Господарства населення
Приватні фермери
Сільськогосподарські господарюючі суб’єкти всього, з яких:
Сільськогосподарські підприємства
Господарства населення
Приватні фермери
Сільськогосподарські господарюючі суб’єкти всього, з яких:
Сільськогосподарські підприємства
Господарства населення
Приватні фермери

Кількість сільськогосподарських підприємства (тис.)
59 923
10 256
43 016
Землі сільськогосподарського призначення (тис. га)
39 354
26 086
8 168
3 095
Поголів’я ВРХ на кінець року (тис.)
7 712
3 165
4 547
106
Поголів’я свиней на кінець року (тис.)
7 321
2 273
5 049
36
Кількість птиці на кінець року (тис.)
14 2374
42 263
100 000
270
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Таблиця 4: Макроекономічні показники по Україні

Кількість населення (млн. чол.)
Кількість сільського населення (млн. чол.)
Реальний ВВП (в млрд. дол. США)
Ріст реального ВВП (%)
Ріст валової с.-г. продукції (%)
Частка сільського господарства у ВВП (%)
Частка домогоспродарств та приватних фермерів у
виробництві валової продукції, %
Частка продукції тваринництва у валовій продукції, %
Зайнятість в сільському господарстві (млн. чол.)
Частка зайнятих у сільському господарстві (%)
Частка зайнятих у великих с.-г. підприємствах, (%)
Джерело:

1985

1990

1991

1992
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

51,0
18,0
-

51,7
16,9
25,2

51,8
16,8
-8,4
-13,4
22,7

51,6
16,7
-14,7
-7,4
18,0

50,6
16,4
44,6
-10,0
-6,5
13,1

50,2
16,3
50,2
-3,0
-1,7
12,1

49,9
16,1
41,9
-1,9
-8,3
11,2

49,5
16,0
31,6
-0,4
-7,4
11,4

49,4
16,0
31,2
6,0
9,8
14,0

49,0
15,8
37,8
9,2
10,2
16,3

48,2
15,9
42,6
5,2
1,2
14,6

47,8
15,8
49,5
9,4
-10,2
12,2

-

29,4

32,8

42,4

54,6

55,7

58,3

59,9

66,4

61,8

63,3

68,7

4,92
21,1
-

49,9
4,96
20,5
-

52,0
4,77
20,2
17,1

43,5
4,97
20,8
15,5

42,8
4,97
21,4
15,1

38,2
4,99
22,1
13,1

42,7
5,03
22,5
13,2

45,5
4,93
22,6
12,8

39,5
4,93
23,2
12,9

40,0
5,22
24,8
11,5

40,1
5,39
25,2
8,3

43,3
4,96
23,1
6,7
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господарства в країнах Центральної і Східної Європи (ІАМО) м. Халле, Німеччина.
Займається питаннями менеджменту аграрних підприємств, бізнес адміністрування
та менеджменту проектів. Поточні дослідження зосереджені на аналізі ефективності
та продуктивності, стратегичному менеджменті і прикладної економетрики. Має
досвід роботи в проектах в Україні, Росії і Білорусії. Навчався та проводив
дослідження з питань аграрної економіки в Національному аграрному університеті
України, Хумбольдському університеті м. Берлін, Університеті Штату Айова та
Квінслендському університеті в Австралії.
ГОТФРІД ЛІШКА, доктор: Партнер Бюро економіки підприємств в Геттінгені,
приватної конкультаційної фірми для фермерів. Працював короткостроковим
експертом Німецько-українського аграрного інвестиційного проекту (ДУАП) в Україні
та в інших країнах Центральної і Східної Європи. Вивчав аграрну економіку в
Гіссенському університеті ім. Юстіц-Лібіга, Німеччина. Управляє власною фермою
розміром 230 га в Німеччині.

197

ОЛЕГ НІВ’ЄВСЬКИЙ: Науковий співробітник Інституту економічних досліджень і
політичних консультацій в Києві. Проводить дослідження в області аналізу
ефективності та продуктивності аграрних підприємств, міжнародної торгівлі
аграрними продуктами та аналізу аграрної політики. Закінчив магістерську програму в
Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.
ШТЕФАН ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ, професор: Професор кафедри аграрної
політики Геттінгенського університету ім. Георга-Аугуста, Німеччина, та член
Німецької консультативної групи з питань економічних реформ в Україні. Викладання
та дослідження у сфері міжнародної аграрної торгівлі, політико-економічного аналізу
аграрної політики і математичних методів аналізу аграрних ринків і цін. Навчався в
Університеті МагГілл, Університеті Манітоба в Канаді та Кільському університеті
ім. Христіана-Альбрехта.
СЕРГІЙ ЗОРЯ, доктор: Науковий співробітник Інституту аграрної економіки
Геттінгського університету ім. Георга-Аугуста, Німеччина. Займається питаннями
аграрної політики, торгівлі та зв’язків між сільським господарством і макроекономікою.
Має досвід роботи в консультаційних проектах в Азербайджані, Росії та Україні, а
також в країнах Чорноморської економічної співдружності. Навчався і проводив
дослідження в Геттінгському університеті та Державній агроекологічній академії
України, м. Житомир. Працював аналітиком в Центрі приватизації та економічної
реформи в АПК м. Київ і спеціалістом з питань агробізнесу в Комерційному відділі
Посольства США в Україні.

