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АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ КРЕДИТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ УКРАЇНИ
У статті досліджено особливості кредитування аграрного сектора в зарубіжних країнах. Обґрунтовано необхідність
адаптувати міжнародний досвід забезпечення кредитними ресурсами підприємств АПК до умов України.
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ВСТУП
Сільське господарство є однією з найважливіших галузей економіки країни. Свідченням цього
є те, що аграрний сектор, по-перше, гарантує питання продовольчої безпеки держави, по-друге, є
ресурсом зовнішньоекономічної діяльності та, по-третє, може створити надійне джерело поповнення державного бюджету. Така висока стратегічна важливість аграрного сектора існує поряд із
низькою його привабливістю для інвесторів та кредиторів внаслідок невеликої рентабельності
виробництва продукції, високих сільськогосподарських ризиків, відсутності ліквідної застави,
сезонності виробництва. Згідно з вищенаведеним, ефективний розвиток сільського господарства
залежить від повного та своєчасного забезпечення його необхідними фінансовими ресурсами, в
т.ч. кредитними
Чисельні праці науковців та фахівців з питань кредитування сільськогосподарських підприємств
свідчать про доволі актуальний рівень поставленої проблеми. Заслуговують на увагу публікації
фахівців-практиків банківської сфери, які звертають увагу не лише на існуючі наявні проблеми, а,
перш за все, пропонують більш адаптовані напрями їх вирішення. Варто відзначити значний інтерес до проблеми, що досліджується, таких молодих вчених, як О.В. Кириллова [4], М. Коробейнікова [5], А. Стоянова [8] та Д.В. Шиян [9]. Їх наукові напрацювання можна вважати доволі значним внеском в окреслення не лише проблем кредитування сільськогосподарських підприємств, а
перш з все напрямків їх подолання. Проте діалектика формування й розвитку нової моделі національної економіки висуває нові питання, відповіді на які мають бути адекватними економічним
умовам, що склались у країні. Кредитування все ще не відіграє належної ролі у фінансуванні
вітчизняних сільськогосподарських підприємств, тому це питання потребує подальшого вивчення й удосконалення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою роботи є здійснення аналітичного оцінювання стану та перспектив розвитку
системи кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, розробка пропозицій щодо
забезпечення агропідприємств кредитними ресурсами з урахуванням міжнародного досвіду.
РЕЗУЛЬТАТИ
Створення ефективної системи вітчизняного сільськогосподарського кредитування — це складне завдання, вирішення якого потребує ретельного дослідження подібних систем у високо розвинутих країнах. Вивчення зарубіжної практики ефективного функціонування системи кредитного
забезпечення галузі сільського господарства необхідне не для копіювання і механічного перенесення її на наші умови, а з метою розробки власного фінансово — кредитного механізму підтримки села з урахуванням досвіду передових країн світу.
Сільськогосподарський кредит у зарубіжних країнах є важливим елементом економічного розвитку аграрного виробництва. До країн з найбільш високою часткою позикових коштів (від 3050%) в основному капіталі сільськогосподарських підприємств належать Англія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія і скандинавські країни [5]. В той же час, за підрахунками Міністерства аграрної політики і продовольства України в цілому на посівну компанію аграрії отримали кредитів на
суму 11,5 млрд. грн., що в загальному кредитному портфелі банків складає лише 1,8%. А весь
обсяг кредитного портфеля, направленого на підтримку сільськогосподарських виробників, за
даними НБУ, до 1 січня 2013 р. досяг 36,5 млрд. грн., що в 2,2 рази більше в порівнянні з початком
2008 року (рис. 1).
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Сільгоспвиробники
працюють у доволі специфічних умовах, яким притаманний і сезонний розрив між вкладенням і
надходженням коштів, і безперервність процесів біологічного відтворення ресурсів тощо, а тому
кредитні ресурси, особливо довгострокові, відіграють вирішальну роль у розвитку агропідприємств.
Власне, кредитування цієї пріоритетної для нашої країни галузі економіки з кожним роком стає
більш вигідним та «тримається» винятково на комерційному секторі. Згідно з даними USAID,
лідером у кредитуванні підприємств АПК у 2012 році став Credit Agricole Bank (об’єднання Креді
Агріколь Банк і «КІБ Креді Агріколь»), який надав кредитів у загальному обсязі на суму 2,9 млрд.
грн. На другому місці перебуває ПАТ «ІНГ Банк Україна» з сумою наданих сільськогосподарських кредитів у розмірі 1,34 млрд. грн. і, відповідно, третє місце посів ПАТ «Віейбі Банк» — 1,1
млрд. грн. (табл. 1).
обсяг наданих кредитів всього
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Таблиця 1. Обсяг кредитів, наданих сільськогосподарським підприємствам банками України в
2012 році [7]
Банк
ПАТ «КІБ Креді Агріколь»
ПАТ «ІНГ Банк Україна»
ПАТ «Віейбі Банк»
ПАТ КБ «Приватбанк»
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
ПАТ «Укрексімбанк»
ПАТ «Креді Агріколь Банк»
ПАТ «ПУМБ»
ПАТ «Ощадбанк»
ПАТ «Промінвестбанк»
ПАТ «Прокредит Банк»
ПАТ «Мегабанк»
ПАТ «ОТП банк»
ПАТ «Фінансова Ініціатива»
ПАТ «Банк Київська Русь»
ПАТ «Укрсоцбанк»
ПАТ «Кредобанк»
ПАТ «Мегабанк»
ПАТ «Ерсте Банк»
ПАТ КБ «Надра»
Всього

Сума наданих кредитів, тис. грн.
2 365 480,1
1 340 635,9
1 096 113,5
1 079 707,8
1 041 964,4
933 618,2
509 441,1
352 072,3
325 271,4
257 468,6
188 864,9
176 802,5
176 191,8
90 021,8
71 309,1
59 125,1
49 389,4
44 827,2
17 011,3
12 724,5
10 188 040,9

52
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Кількість наданих
кредитів, шт.
133
35
79
1432
1109
74
236
67
265
35
410
195
283
60
46
47
74
54
36
543
5 213

Середня сума кредитів, тис. грн.
17 785,6
38 303,9
13 874,9
754
939,6
12 616,5
2 158,6
5 254,8
1 227,4
7 356,2
460,6
906,7
622,6
1 500,4
1 550,2
1 258
667,4
830,1
472,5
23,4
1 954,4
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Безумовно, важливим залишається механізм державної компенсації процентних ставок за кредитами. Компенсація передбачена за кредитами в національній валюті в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, яка діє на дату нарахування процентів, і по кредитам в іноземній валюті в розмірі 7% річних, але не вище ставки, передбаченої кредитним договором. Слід
зауважити, що в 2012 році жодне підприємство в Україні не отримувало кредитів на пільгових умовах, хоча державним бюджетом передбачалося 417,8 млн. грн. для здешевлення кредитів аграріям.
Звісно, цих коштів недостатньо і необхідний більш дієвий механізм державної підтримки.
Кредитні відносини з підприємствами аграрного сектора для банків були й залишаються дуже
ризикованими. З-поміж основних видів ризиків, які гальмують розвиток сільськогосподарського
кредитування можна виділити наступні:
1) сезонність виробництва і попиту на продукцію (з цим пов’язані коливання обсягів грошових надходжень і платоспроможність позичальника);
2) висока залежність результатів господарювання від погодних умов;
3) недостатня ліквідність застави, що пропонується в забезпечення кредиту;
4) необхідність формування кредитором значних страхових резервів на покриття можливих
втрат від проведення кредитних операцій, що знижує рентабельність цих операцій та інші.
Через сезонність виробництва у сільському господарств виникає не тільки постійна потреба у
залученні кредитних коштів, а й невизначеність щодо того, чи покриватиме виручка від продажу
продукції всі понесені витрати (придбання насіння, добрив, засобів захисту, оплата праці тощо).
Причиною такої невизначеності є те, що в усьому світі, в тому числі в Україні, змінюються обсяги
виробництва, диверсифікуються ринки збуту та змінюються постачальники товарів. Саме тому, в
зарубіжних країнах дуже популярним є використання біржових механізмів, як інструмента ефективного ведення бізнесу в аграрному секторі. У розвинених країнах виробники сільськогосподарської продукції вирішують ці проблеми за допомогою таких фінансових інструментів як форварди, ф’ючерси та опціони. Чинним законодавством України регулюється використання лише
позабіржових фінансових інструментів — форвардів. Форвардні контракти можуть використовуватися в тому випадку, коли ціна на продукцію дуже часто змінюється, а дохідність в такому
випадку відповідно не може бути фіксованою.
Придбавши форвардний контракт, сільськогосподарське підприємство-позичальник отримує
гарантію на одержання в майбутньому кредитних коштів за обумовленою відсотковою ставкою та
у визначеному обсязі і це забезпечить позичальнику виконання певних виробничих операцій у
передбачені технологічні терміни. В той же час, форвардне кредитування дає можливість кредитору отримати фінансові ресурси за кредитами, які надаються з значним відтермінуванням, чітко
планувати кредитний портфель і визначати кредитну політику [4].
Запровадження механізму форвардного кредитування дає можливість:
 знизити вартість кредиту (підприємство-позичальник сплачує певну частку відсотків у вигляді вартості форвардного контракту раніше, ніж одержує реальний кредит, що дає змогу банкукредитору зменшити ставку відсотка за кредитом на суму кредитного ризику);
 вдосконалити систему планування діяльності сільгоспвиробників;
 забезпечити безперервний процес виробництва сільськогосподарської продукції.
В світовій практиці широко розповсюдження набуло використання ф’ючерсів. Проте, в Україні біржовий ринок не розвинений. Зараз в Україні працює група консультантів з Чиказької
товарної біржі СВОТ і USAID, яка розробляє рекомендації по вдосконаленню законодавства. Одним із важливих питань в даній сфері є прийняття закону «Про товарну біржу» в новій редакції,
який би вніс ясність в роботу товарних бірж [8]. Важливу роль в удосконаленні функціонування
товарних бірж України повинно відігравати державне регулювання. Удосконалення регулювання
біржової торгівлі вимагає врахування тенденцій світового фінансового ринку у разі впровадження Україною нових законодавчих актів (стосовно укладення форвардних, ф’ючерсних угод та опціонів, діяльності розрахунково-клірингових установ) та внесення змін до уже існуючих.
Розвиток біржового ринку в Україні в найближчому майбутньому повинен бути спрямований
на перетворення бірж реального товару на ф’ючерсні біржі. Формування ф’ючерсної ціни на аграрних біржах, її хеджування дозволить більш прогнозовано діяти всім зацікавленим суб’єктам
як на ринку зерна та іншої сільськогосподарської продукції, так і на ринку фінансово-кредитних,
матеріально-технічних ресурсів, які постачаються сільськогосподарським товаровиробникам.
Прогнозування майбутньої ціни на сільськогосподарську продукцію за допомогою торгівлі ф’ючерсними контрактами дозволить також ефективніше здійснювати експортну політику.
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Для кращого розуміння механізму дії ф’ючерсних контактів приведемо приклад. Фермер планує виростити кукурудзу і продати її по ціні 1400 грн./т В такому випадку фермер повинен продати ф’ючерсний контракт на 1400 грн./т в період посівних робіт. В період реалізації зерна ціна
може як підвищитися, так і знизитися. Так, якщо ціна на кукурудзу знизиться в жовтні місяці на
100 грн./т, то дохід буде забезпечений ф’ючерсний контрактом, а на реальному ринку фермер
реалізує зерно за зниженою ціною, але при цьому його дохідність залишиться на запланованому
рівні (табл. 2).
Таблиця 2. Механізм отримання прибутку від використання ф’ючерсних контрактів *
Ринок реального товару
Ф’ючерсний ринок
01.05.2013
1 400 грн./т
1 400 грн./т (продаж ф’ючерсу)
01.10.2013
1 300 (реалізація зерна)
1 300 грн./т (купівля ф’ючерсу)
Недоотриманий дохід
Додатковий дохід
Результат
- 100 грн./т
+ 100 грн./т
* Складено авторами

Якщо ж ціна збільшиться на 100 грн./т, то в такому випадку фермер матиме збиток на реальному ринку, а на ф’ючерсному ринку отримає на 100 грн. більше.
Отже, використання строкових фінансово-кредитних інструментів дасть сільгоспвиробникам
можливість укладати кредитні угоди з банками до реального строку отримання кредитних коштів,
забезпечуючи певну диверсифікацію своєї діяльності.
У деяких країнах помітну участь у кредитуванні аграрної сфери беруть спеціалізовані державні банки. Одним з таких банків є Сільськогосподарський рентний банк Німеччини. Основним
напрямом банківській діяльності якого є середньо- і довгострокове кредитування аграрного і продовольчого секторів. У своїй діяльності банк не вступає в пряму конкуренцію з комерційними
банками. Видача кредитів здійснюється лише через інші банки. Прикладом ще однієї країни із
показовим спеціалізованим державним банком є Китай. Банк розвитку сільського господарства
Китаю забезпечує ефективне і цільове державне кредитування села. Кредитування цим банком
включає: кредити на закупівлю основних видів сільгосппродукції, її зберігання, переробку; кредити на надання допомоги бідним сільським районам та на комплексне освоєння аграрних ресурсів. Основними джерелами ресурсів банку є:
 облігації, що випускаються фінансовими органами;
 бюджетний фонд підтримки сільського господарства;
 заощадження закупівельних підприємств «політичної» орієнтації;
 рефінансування центрального банку [9].
Для українського АПК великий інтерес становить досвід функціонування державних спеціалізованих банків іноземних країн, адже 2 липня 2012 р. постановою Кабінету міністрів України
було створено Державний земельний банк України, 100% статутного капіталу якого належить
державі та не підлягає приватизації. А вже 6 вересня 2013 року банк отримав банківську ліцензію.
Державний земельний банк створений з метою залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор
економіки шляхом налагодження ефективного управління державними землями. Основна ціль
Держзембанку — фінансова підтримка малого та середнього бізнесу в сфері АПК [1]. На скільки
ефективно функціонуватиме банк та сприятиме зміцненню аграрного сектору економіки України
покаже час.
Помітну роль у кредитуванні аграрного сектора у ряді країн відіграють кооперативні банки.
Сьогодні Центральні кооперативні банки «Креді Агріколь» (Франція), «Рабобанк» (Нідерланди),
«ДГ- Банк» (Німеччина) є одними з найбільших банківських монополій світу. У міжнародній практиці саме кредитній кооперації належить провідна роль у кредитуванні сільськогосподарських
виробників [3]. Крім кредитування поточної діяльності аграріїв, кооперативні банки здійснюють
інвестиції в їх основний капітал і будівельні проекти, надають своїм пайовикам пільгові кредити
під низькі відсотки за державними програмами фінансування. Також більшість банків залучена в
торгівлю місцевого виробництва: вони здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції,
маркетинг аграрних продуктів і фінансування операцій з фермерським устаткуванням.
Дослідження західноєвропейських кооперативних банків переконливо свідчить про те, що в
сучасних умовах винятково позитивну роль відіграє кооперація. В українській практиці діяльність

54
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Нєізвєстна О.В., Касьян О.В. Адаптація міжнародного досвіду кредитування сільськогосподарських підприємств
до умов України

кооперативів тільки починає розвиватися. Так, одним з основних завдань держави на 2013 р. є
розвиток мережі сільгоспкооперативів, які підвищать конкурентоспроможність села і поліпшать
соціальну інфраструктуру в сільській місцевості. Розвиток кооперативного руху і підтримка його
з боку держави є необхідною умовою відродження українського села. І світовий досвід підтверджує, що саме завдяки об’єднанню в кооперативи, дрібно- і середньотоварні виробники можуть
підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Тому інтерес селян до таких об’єднань поступово зростає. Переконані у перспективності розвитку сільгоспкооперативів і в регіонах. В рамках
організованого Мінагрополітики опитування, більше 9 тис. голів сільських та селищних рад, що
становить більше 84% з їх загального числа, підтримали створення обслуговуючих сільгоспкооперативів. Першим же кроком до формування кооперативів повинні стати сімейні ферми. Зараз
уряд активно підтримує їх створення [1]. Таким чином, залучення механізму кооперації сприятиме налагодженню надійної системи фінансування дрібного підприємництва у вітчизняному аграрному секторі.
ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження зарубіжного досвіду кредитування підприємств АПК
стає зрозумілим, що Україна потребує оновлення в системі забезпечення кредитними ресурсами
сільськогосподарських підприємств. Для подальшого розвитку й удосконалення системи забезпечення кредитними ресурсами аграрного сектора в Україні необхідно:
 адаптувати механізм ф’ючерсної торгівлі на товарних біржах та правову базу, що регулюватиме даний механізм;
 враховуючи перспективність агробізнесу, комерційним банкам необхідно розробляти продукти, які пристосовані саме для сільгоспвиробників;
 забезпечити дієвий механізм пільгового кредитування, який має бути реалізований Державним земельним банком України;
 розвивати систему кооперації, яка забезпечить фінансування дрібного підприємництва в
агробізнесі.
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