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ВИГОДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
ВІД ВСТУПУ В СОТ
Сільське господарство в Україні завжди було досить перспективним, адже
наша країна володіє значними ресурсами, необхідними для даного сектору.
Знайшовши індекс RCA (індекс виявленої порівняльної переваги) ми виявили, що
Україна має виявлену порівняльну перевагу у таких секторах, як металургія та
сільське господарство. Серед сільськогосподарської продукції найвищий індекс
мають олійне насіння та олійні плоди, пшениця, ячмінь, кукурудза. Саме ці товари
і переважають в структурі експорту продукції сільського господарства.
Оскільки даний сектор посідає важливе значення в економіці України, йому
приділялася велика увага в рамках переговорів з СОТ при вступі вдану
організацію. Участь України в СОТ принесла позитивні зрушення в
сільськогосподарському секторі, зокрема, в 2008 році експорт даної продукції
значно збільшився, продемонструвавши темпи росту майже 200%. В ході роботи
нами було розраховано експортні квоти, з чого можна зробити висновок, що
починаючи з 2008 року Україна стала більш відкритою в даному секторі торгівлі ,
в 2009 році відкритість збільшилась на 50% порівняно з попереднім роком, але в
2010 році дещо знизилась, але не стала нижчою за рівень 2008 року. Коефіцієнт
покриття імпорту експортом почав також зростати. Загалом, Україна після вступу
в СОТ стала брати більшу участь у зовнішній торгівлі сільськогосподарською
продукцією. Цей вплив призвів до зменшення експорту сільгосппродукції на 11%
в 2009 році та ще на 1% в 2010 році. Але в 2010 році обсяг експорту становив
7364914,4 тис. доларів США, що є значно вищим за обсяг експорту 2007 року
(4191671,7 тис. дол. США).
Тому вступ до СОТ є для сільськогосподарського сектору України великим
шансом для подальшого розвитку і вдосконалення. Для України відкрився доступ
до зовнішніх ринків, що призведе до певного реформування даного сектору, що
вестиме за собою зростання конкурентоспроможності національних виробників,
країна може реалізувати свої цілі шляхом участі в багатосторонніх угодах, також
збільшиться рівень трансферу технологій, лібералізований доступ до зовнішніх
ринків змусить виробників покращувати якість продукції, врожайність для того
щоб конкурувати із закордонною продукцією. Але рівень технічного оснащення,
інноваційних впроваджень в сільському господарстві є досить низьким у нашій
країні. Порівняно з розвиненими країнами, ми не використовуємо всього
ресурсного потенціалу для ефективного функціонування сільськогосподарського
виробництва, в країні більш поширений екстенсивний спосіб збільшення
врожайності, часто використовується застаріла техніка, нераціонально
засаджуються посівні площі. Тому на сьогодні основним завданням для країни має
бути термінове вирішення цих проблем, адже сільське господарство є досить
важливим сектором виробництва.
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