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ВПЛИВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУКУПНИЙ ПОПИТ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Доповідь присвячена теоретичному обгрунтуванню заходів аграрної політики, спрямованих на 
стимулювання сукупного попиту як фактору економічного зростання. Аналізуються заходи економічної 
політики Уряду, притаманні трансформаційному періоду.

Аграрна політика, як система заходів, спрямованих на досягнення ефективного обсягу виробництва 
сільськогосподарської продукції, певною мірою відрізняється від заходів економічної політики уряду, що 
стосуються аграрного сектору, оскільки останні мають переважно короткострокові і, перш за все, фіскальні 
цілі.

Вплив аграрної політики на сукупний попит можна розділити на три напрями:
1. Вплив на попит на засоби виробництва з боку сільськогосподарських виробників.
2. Вплив на попит на споживчі товари з боку зайнятих у сільськогосподарському виробництві.
3. Вплив на попит на продукцію сільськогосподарського виробництва.
Низький обсяг попиту з боку сільськогосподарських виробників і зайнятих в аграрному секторі в 

першу чергу обумовлений низькими доходами. Перерозподіл національного доходу країни на користь 
сільського господарства не призведе до зростанні сукупного попиту, оскільки в цьому випадку відповідно 
зменшиться попит з боку інших секторів економіки.

Думка А. Сміта про те, що в період дефіциту капіталу і великої кількості вільних робочих рук 
сільськогосподарське виробництво є пріоритетною галуззю для вкладання капіталів, оскільки одиниця 
вкладеного капіталу приводить в рух найбільшу кількість робочих рук [6, с. 505] на сьогоднішній день є 
неактуальною. Пріоритетність сільськогосподарського виробництва не заперечувалася б, якби 
сільськогосподарське виробництво забезпечувало б такий же високий рівень віддачі на вкладені капітали, як 
інші види діяльності.

Теоретично вихід можна шукати у залученні коштів із зовнішніх джерел та у створенні стимулів для 
більш ефективного використання наявних доходів. Останнє означає скорочення споживання і зростання 
заощаджень для створення інвестиційного потенціалу майбутнього розширення виробництва. Реальна 
приватизація землі, а точніше, становлення класу підприємців у сільському господарстві сприятиме саме 
такому використанню доходів, адже мотивація підприємця і власника засобів виробництва щодо розподілу і 
використання власних доходів дещо інша, ніж в простого споживача [2, с. 158]. Підприємець визначає 
розмір заощаджень не як залишок доходу після споживання. Заощадження для підприємця є інвестиціями. 
Бюджет підприємця ділиться між споживчими і інвестиційними витратами відповідно до правила 
максимізації корисності. При цьому, вкладення у власний бізнес оцінюються як менш ризиковані і тому 
мають вищий пріоритет.

Але, оскільки споживання – це найважливіший фактор і передумова загального економічного 
зростання, то важливо не тільки збільшити норму нагромадження, але і знайти ресурси для підвищення 
життєвого рівня людей [4, с. 404]. Таким чином, не нехтуючи значенням внутрішніх резервів для зростання 
попиту на засоби виробництва, слід зауважити, що на сьогоднішній день Україні власних коштів 
недостатньо.

Крім того, якщо для стимулювання попиту на споживчі товари необхідно підняти рівень 
платоспроможності покупців, то для зростання попиту на засоби виробництва, крім умови наявності коштів, 
необхідно ще подолати певні інституційні бар'єри [1, с. 285]. Першим з таких бар'єрів є психологічна 
неготовність багатьох селян працювати ефективно, в ринкових умовах, надія на списання боргів і нові 
кредити, яка майже ввійшла в традицію. Другим і найбільш серйозним бар'єром є відсутність або 
непродекларованість стратегічної державної програми аграрної політики. Можливість несподіваного 
введення мита чи державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію породжує невпевненість
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інвесторів у майбутньому. Недосконалість законодавчого механізму створення реального власника землі 
також не додає впевненості інвесторам і не сприяє зростанню інвестицій.

За визначенням українського економіста кінця XIX – початку XX ст. Д. Піхна, платоспроможність на 
придбання засобів виробництва залежить від наявних вільних капіталів у покупця [5, с, 31]. На сьогодні 
покупці, тобто колишні КСП, вільних капіталів не мають, мають лише борги. Одним з варіантів 
реструктуризації КСП є створення нової юридичної особи, співзасновниками якої можуть бути кредитори 
КСП, при чому борги КСП перед комерційними структурами виступатимуть як внески останніх до 
статутного фонду нової господарської одиниці.

Таким чином, буде досягнуто основну мету реструктуризації – створення дієвого господарського 
формування ринкового типу, позбавленого тягаря боргів і готового пред'являти попит на засоби 
виробництва. В таких умовах неправильною є політика уряду щодо вимагання від КСП погашення в перш)' 
чергу боргів перед державою. Тим більше, що розмір боргу КСП перед комерційними структурами значно 
більший, ніж перед державою [3, с. 4]. В крайньому випадку, уряд може вимагати пропорційного 
повернення боргів. Використовуючи тиск державних боргів, уряд зможе вимагати від новостворених 
господарських одиниць використання землі лише для сільськогосподарського виробництва.

Позитивним, стосовно зростання платоспроможності і попиту з боку сільськогосподарських 
виробників, є введення єдиного фіксованого сільськогосподарського податку.

Ще одним завданням державної аграрної політики, що має стимулювати попит на засоби 
виробництва, повинно бути створення ефективної кредитної системи, яка забезпечить надходження 
капіталів у сільське господарство. До складу цієї системи повинні входити іпотечні банки; банки, що 
надають короткострокові кредити для закупівлі насіння, запасних частин, добрив тощо; кредитні спілки.

Загальновідомо, що обсяг попиту на будь-який товар знаходиться в залежності від ціни цього товару. 
В ринкових умовах державне регулювання цін на техніку, паливо, добрива може призвести лише до 
перерозподілу національного доходу. Враховуючи той факт, що ефективність сільськогосподарського 
виробництва на сьогоднішній день низька, це призведе до падіння національного доходу і сукупного 
попиту. Попит на засоби виробництва з боку сільськогосподарських виробників буде зростати при умові, що 
в рамках державної аграрної політики буде вжито заходів по забезпеченню функціонування механізмів 
вільного ринкового ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Але для того, щоб виробники отримували справедливу плату за вирощену продукцію, крім 
встановлення справедливих цін необхідно ще і відродження такої функції грошей, як засобу платежу. Однієї 
заборони бартерних розрахунків для цього недостатньо. Необхідно надати сільськогосподарським 
виробникам можливість користуватися їх банківськими розрахунковими рахунками, тобто 
реструктуризувати борги перед державою.

Стимулювання попиту на споживчі товари з боку зайнятих у сільськогосподарському виробництві 
може бути здійснене за рахунок зростання продуктивності праці у сільському господарстві.

Політика уряду, спрямована на стимулювання попиту на сільськогосподарську продукцію, повинна 
базуватися на концепції розширення ринків збуту з орієнтацією на світові ціни. Будь-яке введення обмежень 
на вивезення продукції з метою поповнення бюджету чи підтримки вітчизняної переробної промисловості 
матиме позитивні результати лише у короткостроковому періоді. Довгострокові негативні наслідки у 
вигляді скорочення сільськогосподарського виробництва і втрати ринків збуту перекриють позитивні.

Зростання сільськогосподарського виробництва, що буде досягнуто в результаті дії певної аграрної 
політики, означатиме зростання доходів аграрного сектора і сприятиме зростанню сукупного попиту, а отже 
і загальному економічному зростанню.
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