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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК
ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯРАЦІОНАЛЬНОГОАГРАРНОГО

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Україна володіє потужним землересурсним потенціалом. Проте, недосконалі
технології землеробства, екстенсивний характер сільськогосподарського виробництва,
недбале ставлення до земельних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні суб'єктів
економічної діяльності, призводять до суттєвого погіршення якості земельних ресурсів
та посилення проблем техногенного характеру.

Раціональне землекористування передбачає поєднання двох складових:
екологічної виправданості та економічної доцільності господарювання. Сучасне
землекористування не можна назвати раціональним. Основними причинами негативних
явищ, які накопичились в аграрному використанні земель, є такі: економічні
(незацікавленість землекористувачів у екологічно безпечному землекористуванні,
недостатнє фінансування заходів, спрямованих на раціональне використання земельних
ресурсів та їх охорону тощо) та адміністративні (недостатній контроль та відсутність
жорстких санкцій за порушення земельного законодавства) [3]. Внаслідок цього в
Україні щороку утворюється більше тисячі гектарів порушених земель, що втратили
свою господарську та екологічну цінність через зниження якості ґрунтового покриву
внаслідок виробничої діяльності людини або дії природних чинників.

За цих умов, основне завдання держави полягає в організації, розробці й
впровадженні заходів, спрямованих на активізацію екологічного збереження земель, які
перебувають у сільськогосподарському використанні та зниження негативного
хімічного впливу на них. Для виконання цих завдань повинен бути задіяний механізм
стимулювання землекористувачів, який включає заохочуючі (надання субсидій, дотацій
за спеціальними програмами, а також застосування системи податкових та кредитних
пільг) та стримуючі (штрафи та інші стягнення) важелі впливу. Впровадження заходів
стимулюючого характеру потребує залучення фінансових ресурсів.

У додатку до Державної цільової програми розвитку українського села на період
до 2015 р. зазначено показники надання державної підтримки для забезпечення
розвитку сільських територій, сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку.
Цим документом передбачено виділення коштів на зазначені цілі в обсязі понад
120 млрд. грн. протягом 2008-2015 років (тобто в середньому 15 млрд. грн. на рік).
Якщо врахувати, що за перші три роки виконання програми обсяг фактичного
фінансування становить лише 30 млрд. грн., то очевидним є явне недофінансування
аграрного сектора України.

За таких умов сільськогосподарське кредитування виступає одним із основних
джерел фінансування сільськогосподарських підприємств. Однак дослідження процесу
кредитування сільського господарства, який здійснюється за останні роки, свідчить
про наявність у цій сфері ряду проблем. Так, в умовах кризи 2008-2009 років суттєво
скоротилось кредитування сільськогосподарських підприємств. 2010 рік
характеризувався зростанням загального обсягу кредитів, наданих сільському
господарству. Їх сума становила 26 900 млн. грн., або майже 6% від загального обсягу
наданих кредитів в економіку країни. На початок 2012 року, за даними Національного
банку України, загальний обсяг наданих кредитів в сільське господарство становив 34
953,99 млн. грн [2].

Згідно статті 205 Земельного кодексу України, одним із інструментів
економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель є надання



податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють за
власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами
використання і охорони земель. Однак, на даний час законодавство не передбачає
механізму пільгового кредитування зазначених суб’єктів підприємницької діяльності. В
цьому сенсі корисним для України може бути досвід розвинених країн.

Важливе місце в кредитній системі західних країн посідають кооперативні банки.
Вперше вони почали функціонувати в Німеччині у вигляді позиково-ощадних сільських
кооперативів Райфазен (за іменем засновника). На базі деяких кооперативів виникли
великі банки. Найвідоміші серед них: Креді Агріколь (Франція), ДГ Банк (Німеччина),
РАБОБАНК (Нідерланди), Фарм Кредит Систем (США) та ін. Зокрема, Креді Агріколь
є одним з найбільших банків Європи, він обслуговує 14 млн. клієнтів і понад 75%
кредитних потреб сільської місцевості Франції.

Широкого розвитку сільська кредитна кооперація набула в США, де нею
опікується Міністерство сільського господарства. У США налічується 4000
комерційних сільськогосподарських банків, на які припадає майже 35% загального
обсягу кредитних ресурсів у сільському господарстві.

За даними Національного банку, в Україні станом на 1.01.2014 р. функціонує 180
комерційних банків. Проте лише близько 20 практикують у своїй діяльності надання
послуг з агрокредитування. На них наразі припадає до 80% сільськогосподарських
позик. Кредитний портфель в аграрній сфері сягає майже 6% загального кредитного
портфеля банків. У 2012 році найбільшу кількість кредитів аграрному сектору видали
такі українські банки як ПАТ «КІБ Креді Агріколь» та ПАТ «ІНГ Банк Україна».
Середня сума кредитів коливається від 23,4 тис грн. (ПАТ «КБ Надра») до 38 303,9 тис
грн. Слід зауважити, що в 2012 році жодне аграрне підприємство в Україні не
отримувало кредитів на пільгових умовах, тоді як в попередньому році на пільгових
умовах підприємствами України було отримано 400,1 млн. грн. (частка в загальній сумі
залучених коштів склала 5,5%) [1]. Проблемою в кредитному забезпеченні аграрних
підприємств є неврахування специфіки і особливостей аграрного сектора економіки,
нестабільна фінансова підтримка держави та нерозвиненість кредитування цих
підприємств іншими кредитними структурами, які повинні відігравали вагому роль у
фінансуванні таких підприємств.

Проблемою також є те, що здебільшого кредитні кошти використовуються для
придбання посівного матеріалу, техніки та пального. Це свідчить про те, що фактично
кредитування не можна ідентифікувати як дієвий інструмент стимулювання
раціонального аграрного землекористування. Лише в окремих випадках кошти
спрямовуються на відновлення порушених земель, їх захист від антропогенного
навантаження та втрати родючості.

Для вдосконалення кредитування як інструменту стимулювання раціонального
аграрного землекористування необхідно розробити та відпрацювати механізм, за яким
пільгові кредити за зниженими ставками будуть надаватися за цільовим призначенням:
на вдосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівних площ,
ґрунтозахисний обробіток земель, застосування біологічних методів захисту рослин та
сучасної сільськогосподарської техніки тощо.
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