
Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 11.90

УДК 681.448 (4)

Липчук В. В., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики;

Липчук Н. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії 

Львівського національного аграрного університету

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ  
В БЮДЖЕТІ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглядаються етапи формування Спільної аг-
рар ної політики Європейського Союзу, її еволюція, зміни в фі-
нансуванні сільського господарства співтовариства, сучасні 
проблеми та перспективи структуризації видатків на розви-
ток сільського господарства і села.
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Постановка проблеми. Кризові явища у вітчизняній аграр
ному секторі зумовлені відсутністю чіткої стратегії його роз
витку, замкнутості на внутрішньому досвіді та надбаннях ра
дянської економічної науки. Разом з тим, потреба в подальшій 
реструктуризації сільського господарства, євроінтеграційні на
міри та адаптація до сформованих в Європейському Союзі за
сад функціонування сільського господарства і села потребу
ють більш детального вивчення цієї проблеми, що має важли
ве соціальноекономічне значення в прискоренні процесів ін
теграції України у європейське співтоапариство. Підтверджен
ням цього є і проведене кафедрою статистики і аналізу Львів
ського національного аграрного університету соціологічне 
інтернетопитування щодо перспектив вступу України до Єв
ропейського Союзу, яке показало, що лише 28,4 відсотка рес
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пондентів, які проживають у селі чи зайняті в сільському гос
подарстві, проінформовані про справи інтеграції України до 
ЄС і лише 49,3 відсотка з них чули, що існує Спільна аграрна 
політика ЄС.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема роз
витку сільського господарства та села в контексті євроіетегра
ційних процесів останнім часом все частіше стає предметом пу
блікацій В.І. Власова, О.В. Горської, В. Липчук, Р.П. Саблука у 
вітчизняній аграрній науці [1, 2, 3]. Однак фактичні та очікува
ні структурні зрушення у Спільній аграрній політиці, що, оче
видно, визначатимуть і песрпективність українського села та 
сільського господарства, практично не розглядаються. 

Мета і завдання дослідження. Завданням даної публікації 
є представлення результатів дослідження еволюції Спільної 
аграрної політики ЄС та її очікуваних змін, що матимуть сут
тєве значення в процесі входження України до Європейсько
го Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Спільна аграрна політи
ка (САП) історично є першою і найбільш складною серед 
соціальноекономічних політик Євросоюзу, а одночасно і най
більш розбудованою та витонченою формою аграрного інтер
венціонізму, реалізованою від 1958 року. У статті 39 Римського 
трактату визначено п'ять її основних цілей:

– забезпечення зростання продуктивності сільського госпо
дарства на основі технічного прогресу, раціональний розвиток 
сільськогосподарського виробництва та якнайповніше викорис
тання його виробничих можливостей, передусім, робочої сили;

– забезпечення належного рівня життя сільських жителів, 
зокрема внаслідок підвищення індивідуальних доходів осіб, за
йнятих у сільському господарстві;

– стабілізацію ринку сільськогосподарської продукції;
– гарантію достатнього забезпечення населення продукта

ми харчування;
– забезпечення відповідного рівня цін для споживачів.
Концепція САП ґрунтується на трьох основних засадах:
– спільний ринок сільськогосподарської продукції;
– європейські преференції, тобто визнання першості прода

жу продуктів, що виробляються на території Союзу;
– фінансова солідарність, тобто участь всіх країн у фінансу

ванні сільського господарства за посередництвом відповідних 
фондів у межах бюджету ЄС.

Впровадження Спільної аграрної політики пов'язано з при
йняттям єдиних механізмів ринкової інтервенції, прийняттям 
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спільних митних тарифів і широкої фінансової підтримки сіль
ського господарства. Наслідком цього стали швидка модерні
зація сільськогосподарських підприємств, підвищення продук
тивності землі і тварин, зростання доходів виробників. Частка 
видатків на сільське господарство в загальному бюджеті спів
товариства в 70х роках ХХ століття перевищила 70%, причому 
майже 80 відсотків цієї квоти потрапили до 20% високотовар
них господарств, забезпечивши їм високі прибутки [5, с. 121]. 

Така ситуація спричинила до чергової програми реформ 
аграрної політики 18 грудня 1968 року (план Mansholta) з ме
тою покращення аграрної структури та обмеження надто висо
ких доходів при виробництві основних продуктів. З цією ме
тою було прийнято три важливих директиви: полегшення мо
дернізації господарств, створення можливості для відмови від 
заняття сільським господарством особам старше 55 років вза
мін на фінансову компенсацію та підтримка осіб, зайнятих у 
сільському господарстві.

У 1975 році відбулися чергові зміни. Економічна рада при
йняла правові акти щодо допомоги гірським територіям та те
риторіям з несприятливими природними умовами. Цими акта
ми було започатковано поділ САП на дві основних частини: ви
робничу, як підтримка сільського господарства, і механізми, що 
сприяють багатофункціональному розвитку села.

У 1992 році Європейська комісія внесла фундаментальні 
зміни в Спільну аграрну політику (реформа Mc Sharry). Зо
крема, були введені компенсаційні виплати замість цінової під
тримки, зменшилося регулювання цін на основну продукцію, 
обмежено ситему молочних квот, запроваджено систему струк
турних пенсій.

Протягом останніх двадцяти років структура бюджетних 
ви датків ЄС суттєво змінилася, і цей процес триватиме і на
да лі. 

У 1988 році витрати на САП становили близько 60% бю
джетних витрат ЄС. В 20002006 роках на реалізацію САП з 
бюджету Європейського Союзу виділялося в середньому шо
річно понад 40 млрд євро, тобто більше половини союзного бю
джету. У 2013 році, тобто наприкінці сучасного фінансового пе
ріоду, витрати на САП становитимуть лише 30% видатків бю
джету ЄС. Правдоподібно, що ця частка буде зменшуватися і 
надалі, оскільки все потужніше звучить думка про раціональне 
використання коштів, призначених для сільського господар
ства. Це означає, що це фінансування здійснюватиметься за ра
хунок бюджетів країнчленів ЄС. Для України, якщо вона інте
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груватиметься в ЄС в період 20142020 рр., це означає що вона 
може перетворитися в донора ЄС, тобто більше сплачувати в 
союзний бюджет, ніж з нього одержувати.

Зауважимо, що видатки бюджету Європейського Союзу 
щорічно становлять близько 120 млрд євро, що становить лише 
0,98% національного доходу брутто (DNB) країн – членів Сою
зу і менше 2,5% всіх витрат Євросоюзу.

Необхідність збереження підтримки сільського господар
ства в ЄС особливо значиме як для нових його членів, так і 
майбутніх кандидатів до альянсу, адже навіть у теперішньому 
фінансовому періоді (20072013 рр.) існує значна різниця між 
тим, що отримують на 1 га сільськогосподарських угідь нові та 
старі країни – члени організації. Сільськогосподарські вироб
ники з нових країн із врахуванням безпосередніх виплат та за
собів на розвиток сільських територій отримують на 1 га угідь 
лише 60% того, що отримують старі країни – члени Євросою
зу [1, с. 13]. 

Значимість збереження фінансування сільськогосподар
ської діяльності для нових країн Євросоюзу важливе тому, що 
сільськогосподарські угіддя в них становлять 22% всієї поверх
ні, а в галузі зайнято 13% працездатного населення. У країнах 
“старого” Союзу тільки 4% земель зайняті під сільськогоспо
дарським виробництвом, а зайнято тут лише 1,6% працездат
ного населення. 

У 2005 році ЄС підтримував сільське господарство у 25 кра
їнах – членах Союзу видатками в сумі 54 млрд дол. США, що 
становило 32 відсотки доходів європейських сільгоспвиробни
ків. На ці цілі США призначили близько 47 млрд доларів США 
і становили 16% доходів американських сільгоспвиробників, 
Японія – 42 млрд дол. США, тобто 56% доходів, в Південній 
Кореї – 23 млрд дол. США і становило аж 63% доходів сіль
госпвиробників, Швейцарія – близько 6 млрд дол. США, але 
становило 68% доходів, Норвегія (країна явно не сільськогос
подарська) – 3,2 млрд дол. США, тобто 64% доходів норвезь
ких виробників сільськогосподарської продукції. Цілком оче
видно, що без цих доплат вартість продовольства у зазначених 
країнах була б значно вищою, а в деяких із них сільське госпо
дарство могло б бути ліквідоване взагалі.

Реформа видатків бюджету Євросоюзу повинна, перш за 
все, обмежити видатки спільної аграрної політики, зокрема об
меження видатків на регіональну політику і призначення за
ощадних коштів на дослідження і розвиток, а також підвищен
ня ролі Європейського Союзу як глобального партнера.
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Проблема реформування фінансової системи ЄС назріла 
давно і ця тематика вже тривалий час є актуальною. Вимальо
вується створення такої системи, яка була б відкритою, і демо
кратичного контролювання.

Відповідних змін потребує і спільна аграрна політика 
(САП) Європейського Союзу, яка повинна врахувати зміну си
туації на аграрних ринках вимоги і проференцій споживачів, 
міжнародну ситуацію. Остання суттєва реформа САП, розпо
чата в 2003 році, визначила її форму та зміст до 2013 року. Сьо
годні все більше говорять про модифікацію наявних інстру
ментів САП, що знайшло своє втілення в проведенні оцінки 
функціонування САП (Nealth Chech) [1].

Перегляд фінансування САП розпочався вже в 2008 році. 
Стає зрозумілим, що від цього програють не лише окремі кра
їничлени ЄС, прийняті в останні чотири роки, але й країни, які 
претендують на таке членство.

Висновки. Суттєві зміни, які очікуються в фінансуванні 
аграрного сектору ЄС після 2013 року особливо значимі і для 
вітчизняного сільського господарства, адже саме тоді варто 
очікувати реалізації євроінтеграційних намірів України. Вони 
повинні бути основою при проведенні передсвступної компа
нії до спільноти та послужити основою для проведення відпо
відних структурних змін та підготовці стратегії розвитку села і 
сільського господарства на період з 2012 року. 
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