Продовження мораторію на продаж землі негативно позначиться на
розвитку економіки. СУП
Спілка українських підприємців (СУП) вважає недоцільним продовження
мораторію на вільний продаж земель сільськогосподарського
призначення. На думку членів СУП Україні необхідне відкриття
ліберального ринку землі для розвитку підприємництва, залучення
інвестицій і подолання корупції.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж
земель сільськогосподарського призначення на рік, до 1 січня 2018 року.
Депутати проголосували за відповідний законопроект не зважаючи на
заклик президента України Петра Порошенка та Міжнародного валютного
фонду (МВФ) щодо створення вільного ринку землі. «Верховна Рада
зробила дуже невдалий посил не тільки в сторону МВФ, але і в бік
потенційних інвесторів, показавши таким чином свою неспроможність
проводити необхідні реформи та подальшу орієнтацію на популізм і
консервацію корупційних схем в агросекторі країни», - зазначив член ради
директорів Спілки українських підприємців (СУП), Генеральний директор
IMC GROUP Алекс Ліссітса.
За підрахунками аграрного комітету СУП загальна сума корупційних
витрат пов'язаних з оформленням, реєстрацією, перепідписанням,
аукціонами земель державного призначення досягає $2 млрд. «Влада як
минула так і нинішня п’явками впилася в земельні надра України і не
хочуть випускати цей інструмент подальшого збагачення зі своїх рук», говорить Алекс Ліссітса.
На сьогодні під дію мораторію підпадають 96% (41 млн. га) всіх земель с/г
призначення. З них 68% (28,7 млн. га) паї, що перебувають у приватній
власності. Цей значний земельний капітал не працює у повному обсязі і не
використовується як інструмент залучення інвестицій. За найменшими
підрахунками , за середньої вартості сільгоспземлі – 30 тис. грн. ($1,1 тис.)
за 1 га, розпайовані землі коштують 860 млрд. гривень. У країнах Європи
вартість землі складає від $2 тис до $60 тис. Україна залишилася чи не
єдиною країною в Європі (окрім Білорусії), де відсутній ринок земель
сільськогосподарського призначення.
«Запровадження ринку землі сприятиме залученню додаткових інвестицій
в Україну, а також надасть змогу подолати системну і найбільш чисельну
(після податкової) корупцію у сфері земельного адміністрування», впевнена виконавчий директор СУП Катерина Глазкова.

