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Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу  

Започаткована у квітні 2009 року Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу – це 
складова  Програми ОЕСР  «Конкурентоспроможність Євразії», яка націлена на сприяння 
економічному зростанню у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Її завдання - 
поділитися з органами державного управління в регіоні знаннями, досвідом і найкращою практикою  
країн-членів ОЕСР, аби створити здоровий бізнес-клімат для інвестування, підвищити рівень 
продуктивності та надати підтримку підприємництву, розвивати приватний сектор і будувати 
економіку на базі знань, щоб сектори стали більш конкурентноздатними і привабливим для іноземних 
інвестицій. Такий підхід охоплює як аспекти регіональної політики, з діалогом на рівних і розбудовою 
спроможності, так і аспект специфіки країни з підтримкою реалізації низки    пріоритизованих 
реформ. Діяльність включає і аналіз секторів, що охоплює формування цільової політики і необхідних 
на рівні галузі стратегій. В охоплених Програмою країнах державні органи, приватний сектор і 
громадянське суспільство залучені до діалогу і співпраці на підтримку  заходів політики та до 
визначення головних  бар'єрів відносно секторної конкурентоспроможності.  

Участь всіх зацікавлених сторін в процесі реформування, включно з іноземними інвесторами, 
набуває особливої ваги для гарантії ефективності та прозорості рекомендованих політичних рішень. 
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ПЕРЕДМОВА 

З 2009 р. Програма OECР “Конкурентоспроможність Євразії” надає підтримку 
Уряду України в реформуванні національної економіки в рамках проекту 
“Стратегія конкурентоспроможності для україни”. Цей посібник з реалізації 
містить висновки другої фази проекту. В Посібнику з реалізації подано аналіз 
конкретних спричинених політикою бар’єрів на шляху підвищення 
конкурентоспроможності одного із визначених на першій стадії проекту секторів 
із значним потенціалом залучення інвестицій, а саме в агробізнесі, із фокусом на 
доступі до фінансування.       

Протягом фази II проекту (2011-12) OECР співпрацювала з Урядом України, 
приватним сектором, з міжнародними організаціями та громадянським 
суспільством через надання дорадчих послуг щодо усунення  специфічних для 
сектора спричинених політикою бар'єрів із використанням вітчизняних 
експертних знань в галузі та політиці для їх націляння на найбільш практичні та 
ефективні  заходи.  

Проект впроваджується у співпраці з Урядом України за фінансової  підтримки 
Уряду Швеції. 
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ПОДЯКА 

Цей Посібник з реалізації звіт є результатом роботи, виконаної Програмою 
ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії за дорученням Керівного комітету 
Ініціативи для Східної Європи і Південного Кавказу в консультативному процесі з 
Урядом України та за участю приватного сектору в Україні. 

У підготовці цього звіту брали участь представники Адміністрації Президента 
України, Верховної Ради України, декількох міністерств, відомств, а також 
асоціацій приватного сектору в Україні, а саме:  

 Ірина Акімова, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України; 
Валерій Хорошковський,  Перший віце-прем’єр-міністр України; Андрій 
Клюєв, колишній Перший віце-прем’єр-міністр України та колишній Міністр 
економічного розвитку і торгівлі. 

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі: Петро Порошенко, Міністр 
економічного розвитку і торгівлі; Анатолій Максюта, Перший заступник 
міністра; Володимир Бандуров, Заступник міністра; Володимир Павленко, 
Заступник міністра; а також Олена Кучеренко, керівник Департаменту 
міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями.  

 Представники державного сектора, які беруть участь в Робочій групі з 
агробізнесу: Микола Безуглий, колишній Перший заступник міністра, 
Міністерство аграрної політики та продовольства, і колишній Голова Робочої 
групи; Андрій Гетя, Директор Департаменту тваринництва, Міністерство 
аграрної політики та продовольства, та Виконуючий обов’язки Голови 
Робочої групи; Тарас Качка, Директор Департаменту зовнішньоекономічних 
зв’язків, Міністерство аграрної політики та продовольства; Баграт 
Ахіджанов, Директор Департаменту фінансово-кредитної політики, 
Міністерство аграрної політики та продовольства; Світлана Масюк, 
Заступник директора, департамент статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища, Державна служба статистики; Сергій 
Карасевич, керівник Відділу аграрної політики, землекористування та 
продовольчої безпеки, Департамент розвитку реального сектору економіки, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Людмила Зубченко, 
Заступник начальника відділу, Управління досліджень  продовольчих та 
виробничих ринків, Антимонопольний комітет; Андрій Кінщак, Заступник 
директора, Департамент  економічного розвитку аграрного ринку, 
Міністерство аграрної політики та продовольства; Тарас Тиводар, 
Заступник керівника відділу, Департамент фінансів виробничої сфери та 
майнових відносин, Міністерство фінансів; Сергій Блінченко, Координатор 
сектору сільського господарства, Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ при Президентові України.   
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 Представники приватного сектора і міжнародних організацій, які беруть 
участь в Робочій групі з агробізнесу: Ірина Душник, Координатор комітету з 
зернових та олійних культур, Європейська бізнес асоціація (EBA); Ольга 
Ревіна, Віце – президент, Національний комітет Міжнародної торгової 
палати (ICC Ukraine); Володимир Лапа, Генеральний директор, Український 
клуб аграрного бізнесу; Олексій Волчков, Заступник голови правління, 
Перший український міжнародний банк (ПУМБ); Жан-Жак Ерве, 
консультант Правління з питань сільського господарства, банк Credit 
Agricole, Україна; Лариса бондарєва, член Правління Credit Agricole, 
відповідає на  корпоративний бізнес і МСП; Юрій Гвоздєв, керівник 
юридичного департаменту, банк Credit Agricole, Україна; Максим 
Висоцький, керівник Департаменту МСП, Правекс банк; Наталя 
Лищитович, керівник напрямку ”Розвиток фінансування МСП”, USAID.  

 Свій внесок зробили міжнародні експерти: Жан Луї Лелуар, керівник відділу 
міжнародної технічної допомоги, Департамент закордонних справ, OSEO; 
Томас Кох, Перший віце-президент, Стратегічні проекти DEG, Deutsche 
Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH; Дангуоле Чукаускієне, 
Директор, литовський сільський фонд гарантування кредиту; Інга 
Балзекайте, Старший менеджер, литовський сільський фонд гарантування 
кредиту. 

 Уряд Швеції був донором проекту і надавав важливе скерування і 
підтримку: Його Високоповажність  Стефан Гулгрен, Посол Швеції в 
Україні; Мірія Петерсон, радник і Директор SIDA в Україні; Ольга 
Тимошенко, співробітник програм SIDA.  

 Співголови Ініціативи OECР для Східної Європи та Південного Кавказу: 
Швеція (Його Високоповажність  Андерс Ахнлід, Посол і Постійний 
представник Швеції в OECР та Польща (Його Високоповажність Павел 
Войчеховський, Посол і Постійний представник Польщі в OECР).  

Посібник з реалізації був написаний під керівництвом Каролін Ервін, керівника 
Директорату в справах фінансування та підприємництва (ДФП);  Ентоні 
О’Саллівана, керівника Відділу розвитку приватного сектору, ДФП; Єлени Мітевої, 
радника, Відділ розвитку приватного сектору, ДФП  та Антоніо Сомма, 
виконуючого обов’язки  Керівника програми “Конкурентоспроможність Євразії”.  

Грегорі Леконт, Координатор проекту, виконував наглядові функції, тоді як 
аналітик політики Аннамарія де Кресченцо підготувала Посібник. Публікацію 
збагачено цінними внесками і зауваженнями групи рецензентів: Антоніо Фанеллі, 
заступник керівника Відділу розвитку приватного сектору, ДФП; Арно Прет, 
аналітик політики; Люція Кузмано, старший економіст в Центрі ОЕСР з розвитку 
підприємництва, МСП і місцевого розвитку; Маттіас Бюеркер, консультант Центру 
ОЕСР з розвитку підприємництва, МСП і місцевого розвитку. Кетрін Харт надала 
додаткову дослідницьку підтримку.  

Крім того, публікацію було піддано аналізу в Україні Міністерством аграрної 
політики та продовольства.  
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Посібник з реалізації редагували та підготували до публікації Антоніо Сомма, 
Грегорі Леконт, Аннамарія де Кресченцо, Майкл Сайкс, Ванесса Валє та Джорджія 
Хевіт.  

Місцева підтримка в Україні була забезпечена Оксаною Шуляр, консультантом 
ОЕСР і колишнім радником Голови комітету Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції. Усний та письмовий переклад виконала Людмила 
Стріляна-Тараніна. 

Цінну адміністративну підтримку надали Анна Чахтахтінскі, Орла Халлідей, 
Елізабетта Да Праті та Лінн Уїтні. 
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Резюме 

Розблокувати фінансування МСП – головний 
пріоритет політики в секторі агробізнесу в Україні  

Розблокувати доступ до фінансування в секторі агробізнесу в Україні є 
головним пріоритетом політики з метою підвищити продуктивність і залучити 
більше вітчизняних та іноземних інвестицій. Сектор агробізнесу завжди відігравав 
важливу роль в українській економіці і має потенціал стати джерелом розвитку у 
майбутньому. На долю цього сектору припадає 20% експорту країни. Проте, в 2010 
році в сільське господарство надійшло лише 4,6% з обсягу ПІІ в Україні, а кредити 
агробізнесу  становлять лише  5% загального обсягу кредитування.  

Український сектор агробізнесу має декілька переваг: по-перше, - це 
сприятливі природні багатства; по-друге, - це значна конкурентоспроможність по 
видатках на виробництво; і по-третє, -  це близькість до головних споживачів. 
Наприклад, привабливість ланцюга створення доданої вартості зернових 
ґрунтується на природній родючості землі та низьких витратах виробництва, що є 
майже наполовину меншими, ніж у інших міжнародних учасників ринку. 
Вітчизняних та іноземних інвесторів також вабить можливість експорту значних 
врожаїв в контексті підвищення попиту і зростання товарних цін.  

Проте, в процесі повного використання свого потенціалу та успішного 
залучення більшого обсягу ПІІ країна все ще стикається з деякими проблемами. У 
звіті Стратегія секторної конкурентоспроможності для України (OECD, 2012a) 
доступ до фінансування визначено головним обмеженням, що стримує зростання 
продуктивності та розвиток учасників ринку в секторі агро бізнесу, зокрема малих 
і середніх підприємств (МСП). Не дивлячись на те, що МСП дають більше половини  
сільськогосподарської продукції країни, вони не отримують достатньо кредитних 
ліній для фінансування їх оборотних коштів та інвестицій. Комерційні банки 
неохоче кредитують такі компанії і хеджують свої ризики або зростанням 
процентної ставки за кредитами, або висувають високі вимоги до застави. 
Наприклад, надбавка до процентної ставки, що застосовувалася в кредитуванні 
агробізнесу, складала близько 10% у 2010 р., а обмеження кредитування зросло 
через глобальну фінансову кризу. Аналіз ОЕСР Дослідження спроможності країни 
(CCS), виконаний  в Україні в 2011 р., надає свідоцтво цього розриву в 
кредитуванні: більше половини (58%) опитаних компаній повідомляли про 
труднощі в отриманні як коротко- , так і довгострокових кредитів від комерційних 
банків (OECР, 2012a).  

Ця оцінка виконана з використанням двох методичних підходів OECР, а саме – 
Засади політики щодо інвестування та Засади політики щодо інвестування в 
сільське господарство.   Як зазначено у Засадах політики щодо інвестування, 
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покращення доступу МСП до фінансування   може сприяти зростанню 
привабливості середовища ведення бізнесу в очах приватних вітчизняних та 
іноземних інвесторів (OECР, 2006). До того ж, Засади політики щодо інвестування 
в сільське господарство визначає розвиток фінансування як головний напрямок 
політики в цьому специфічному секторі (OECР, 2012b).  

Різні спричинені політикою перепони на разі 
стримують в Україні доступ МСП до фінансування  

Декілька чинників спрацьовують на обмеження кредитування в Україні. 
Наприклад, фінансовий сектор страждає від недостатньої конкуренції. Відраза 
щодо ризику високого рівня знаходить відображення в обережному ставленні 
комерційних банків до кредитування малих компаній. Це ставлення ще більш 
проявляється у відносинах з агробізнесом, оскільки для цього сектора характерні  
такі специфічні ризики, як висока мінливість цін на товарних ринках, руйнівні 
наслідки погодних змін і широкого ряду хвороб. Крім цього, все ще обмежене 
функціонування правових і регуляторних засад, бо, наприклад, землеволодіння все 
ще не повністю задокументоване. установи, що надають мікро фінансування,  
активно діяли в країні до того моменту, як зазнали впливу недавньої фінансової 
кризи. І останнє зауваження: фінансова обізнаність є обмеженою, і мСП довіряють 
іншим джерелам фінансування, таким  як сім'я або друзі, а не інституціям, 
особливо в сільській місцевості.  

можна вдосконалити сучасні програми державної підтримки, що, серед інших 
механізмів, використовують схему компенсації процентної ставки і програму 
лізингу сільськогосподарської техніки. По-перше, акцент робиться на пониженні 
вартості запозичення замість націляння на МСП з обмеженим доступом до кредиту. 
По-друге, такі програми зазвичай не мають критеріїв щодо права користуватися 
програмою, а коли такі критерії існують, вони дуже широкі, й, таким чином, всі 
компанії можуть звернутися за державною підтримкою, не дивлячись на те, чи 
потерпають від обмеженого фінансування, чи ні.  По-третє, на разі ці програми не 
вирішують важливу проблему регіонального дисбалансу. Наприклад, Черкаська, 
Вінницька, Полтавська і Харківська області  дають великі обсяги 
сільськогосподарської продукції,  але отримують скромну підтримку  від діючих 
програм. Четверте, оцінка результатів їх діяльності показує, що лише маленька 
частка компаній користується цими програмами, зазвичай, це великий агробізнес 
(USAID, 2012). Нарешті, взаємодія з учасниками ринку (а це - приватні банки, 
кредитні спілки, кооперативи) є слабкою. Розширення співпраці з практиками на 
цьому ринку є потенційно важливим, бо саме вони володіють відповідними 
експертними знаннями і досвідом для відбору в секторі агробізнесу МСП із 
життєздатними проектами, але з обмеженим доступом до фінансування.  
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Міжнародний досвід функціонування схем 
гарантування кредиту демонструє потенційні 
переваги та шляхи зменшення ризиків  

Різні сполучення політичних ініціатив допомогли би усунути спричинені 
політикою бар’єри, і часто діють у взаємно доповнюваний спосіб.   Сюди 
відносяться, наприклад, наступні кроки: підсилення регуляторної структури та 
вимог до застави і резервування; розвинення розмаїття не банківських фінансових 
установ; підтримка установ, що надають мікро фінансування; підвищення рівня 
фінансової обізнаності і розвиток навичок підприємництва; а також 
запровадження механізмів страхування, інструментів кредитної гарантії або 
контрактів на базі опціонів для цілей хеджування  специфічних для сектора 
ризиків.  

У фокусі цього звіту – розроблення структури та впровадження схеми 
гарантування кредиту (СГК) для зменшення та, що є важливішим, розподілу 
ризиків. Цей варіант політики  може вписатися в конкретний контекст України і, 
за умови належного управління,  надає визнані переваги та сприяє залученню 
приватного сектора. Кредитна гарантія – це зобов'язання установи, що надає таку 
гарантію, відшкодувати кредиторові всю суму позики або її частину в разі її 
неповернення. СГК може управлятися державою або приватним сектором. Проте, 
існує свідоцтво на міжнародному рівні, що участь приватного сектора є бажаною 
як мінімум в деяких функціях, а саме в управлінні, в кредитному аналізі/оцінці 
кредиту, в управлінні ризиками та у діях щодо повернення суми кредиту. справа в 
тому, що приватні учасники ринку зазвичай мають більше технічного досвіду, ніж 
їх колеги в державному секторі. приватні учасники ринку зазвичай схильні 
хеджувати операції задля запобігання ризикам та збиткам.  

Україна може використати досвід країн-членів OECР, що запровадили СГК, 
проаналізувати головні чинники їх успіху і навчитися на їх недоліках. До недоліків 
належать, наприклад, моральний ризик і необхідність моніторингу 
результативності схеми. Шляхом огляду літератури та завдяки аналізу деяких 
ситуацій у цьому звіті окреслено шість складових, що мають бути присутні   в 
належним чином розробленій та впровадженій  СГК: місія сГК, критерії права 
користуватися схемою, фінансування і залучення приватних учасників ринку, 
ціноутворення, управління ризиками та аспекти регулювання й управління.  
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Для започаткування процесу розробки СГК Україні 
потрібно: залучити до процесу представників держави 
і приватного сектору; вибрати, як цільові хазяйства, 
ферми, що працюють на площі від 100 до 2 000 га; 
виділити обмежене фінансування важливим 
пріоритетним регіонам; організувати ретельний 
моніторинг ризиків і впливу користування СГК  

За результатами аналізу базової ситуації в Україні та кращої практики в 
країнах-членах OECР, Україна може започаткувати розроблення СГК для МСП з 
обмеженим доступом до фінансування, діючи на реалізацію шести ключових 
складових:  

Місія 

 Коли узгоджено місію, розпочати обговорення структури управління та 
розподілення функцій і обов’язків задіяних сторін. Перш за все, державним 
і приватним учасникам  схеми потрібно досягти угоди щодо місії з чітко 
викладеними цілями, які акцентують факт того, що сГК має i) надавати 
підтримку МСП із обмеженим доступом до фінансування; іі) концентрувати 
свою діяльність на регіонах з найвищими потребами; а також iii) прагнути 
досягнення фінансової стабільності з плином часу. За умови наявних 
обмежень у використанні коштів Державного бюджету, останній момент 
набуває для України особливої ваги. По-друге, необхідно започаткувати 
обговорення структури управління схемою і розподілення функцій та 
обов’язків між різними зацікавленими сторонами.  

Критерії права на користування СГК  

 Розробити критерії отримання права користуватися схемою для її 
націляння на МСП з обмеженим доступом до фінансування.  Існуючі 
учасники ринку(наприклад, банки, кредитні спілки) могли б бути залучені 
до визначення чіткого набору критеріїв, які забезпечуватимуть визначення 
бажаної цільової групи. На базі наявної інформації рекомендовано спочатку 
націлити схему на сегмент МСП в агробізнесі, що працюють на площі від 
100 до 2 000 га. Середні щорічні фінансові потреби таких мСП становлять 
від  300 000 до 1 мільйона гривень  (це становить еквівалент 37–125 тисяч 
доларів США). 

Фінансування СГК і залучення приватних учасників ринку 

 Обмежене фінансування необхідно націлити за пріоритетами на головні 
регіони: вважаючи на існуючі обмеження використання коштів 
Державного бюджету, початковим фокусом діяльності сГК мають стати  
головні регіони з високим рівнем сільськогосподарського виробництва і 
обмеженим доступом до фінансування, наприклад, Черкаська, Вінницька, 
Полтавська і Харківська області, в порядку їх пріоритетності. Зараз ці 
регіони отримують як недостатню підтримку державних програм, так 
мають низький  рівень запозичення від комерційних банків. Такий підхід 
дозволить націлювання на регіони з найвищими фінансовими розривами. 
Наприклад, Черкаська область має дуже низьке значення коефіцієнту, що 
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характеризує співвідношення між загальним обсягом сільськогосподарської 
продукції та фінансуванням сільського господарства (9%), коли цей 
коефіцієнт має, як мінімум, наближатися до 50%, аби досягти належного 
рівня фінансування агробізнесу.  

 Для початку асигнування можуть бути невеликими, з подальшим їх 
збільшенням, коли схема дає позитивні результати і функціонує в режимі 
апробації. Початковий рівень фінансування сГК може становити декілька 
сотень мільйонів гривень. Такий обсяг фінансування дозволяє зосередитися 
на одному або двох пілотних регіонах. також потрібно проконсультуватися з 
фінансовими установами з досвідом роботи в сегменті МСП щодо   
початкового обсягу коштів СГК, аби переконатися, що вибраний рівень 
фінансування схеми викликає у них впевненість в її життєздатності. 
Починаючи з такого рівня зобов'язання, рекомендовано, аби державна 
сторона обговорила з учасниками схеми, -  представниками приватного 
сектору, міжнародних фінансових установ і донорів, - їх зацікавленість 
підтримати СГК фінансами. Розрахунок фінансових потреб СГК брав до 
уваги  ефект левериджу,  який буде низьким на початкових стадіях 
діяльності СГК, а потім зростатиме мірою успіху функціонування схеми. 
Наприклад, згідно оцінки, щоб вивести  Черкаську область на середній 
рівень кредитування інших регіонів, потрібно коло 5 мільярдів гривень (618 
мільйонів доларів США), а кредитування МСП за підтримки СГК в усіх 
чотирьох пріоритетних областях (Черкаська, Вінницька, Полтавська і 
Харківська) потребуватиме 15 мільярдів гривень (1,8 мільярдів доларів 
США). 

 Спочатку треба визначити партнерів і працювати з комерційними банками 
та учасниками ринку, що активно діють в сільській місцевості. 
Рекомендовано визначити відповідні банки-партнери, що  відповідають 
наступним критеріям: i) володіють експертними знаннями в сфері 
агробізнесу, іі) присутні в сільській місцевості, а також  iii) зацікавлені 
поширити кредитування на сегмент МСП. По-друге, варто встановити 
тісніші контакти з учасниками ринку в сільській місцевості, наприклад, із 
селянськими кооперативами, кредитними спілками та асоціаціями 
фермерів.  

Реалізація цих конкретних рекомендацій щодо започаткування СГК стане 
більш ефективною, якщо слідом буде реалізовано низку ініціатив згідно наступних 
пропозицій: 

Ціноутворення 

 З метою зменшити моральний ризик, потрібно, що механізми 
ціноутворення були здатні до коригування залежно від ризику та були 
націлені на норму часткового покриття. Досвід OECР показує, що з 
позичальників, яких оцінено як більш ризикових, зазвичай застосовують 
вищий рівень комісійних, ніж до позичальників, які сприймаються як 
безпечніші. Крім того, середній коефіцієнт покриття на рівні 60% буде 
прийнятним для сектора агробізнесу.  
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Управління ризиками 

 Необхідно розробити систему рейтингу кредитного ризику, яка була би  
прив’язана до моделі ціноутворення. Картка нарахування балів МСП може 
охоплювати як фінансові, так і не фінансові критерії. Наприклад: i) 
загальний обсяг реалізації, іі) історія платежів, iii) леверидж боргу, iv) 
шаблон повернення боргу, v) тривалість досвіду в бізнесі, vi) організаційно-
правова форма (наприклад, приватне підприємство, партнерство, компанія 
з обмеженою відповідальністю).   

Регулювання і державне  управління 

 Започаткувати обговорення щодо регулювання та нагляду в рамках СГК; 
визначити набір прозорих індикаторів для оцінки результатів діяльності та 
впливу сГК на діяльність МСП. сГК можна регулювати як фінансову 
установу, або можна надати їй інший статус; на додаток, наглядові функції 
щодо СГК може виконувати Національний банк України, або інша 
уповноважена установа. У всіх цих випадках, рекомендовано запровадити 
чіткі заходи контролю, прозорість і деталізовану звітність щодо наданих 
гарантій. Це полегшить оцінку результативності операцій та кінцевого  
впливу сГК на сектор агробізнесу.  
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ВСТУП 

В рамках Ініціативи OECР для Східної Європи і Південного Кавказу  (див. 
вставку нижче), було виконано аналіз секторної конкурентоспроможності 
Республіки Україна у Фазі І ширшого проекту, що має на меті сприяти підвищенню 
секторної конкурентоспроможності країни та засад інвестування. Проект наслідує 
трифазний підхід і реалізується протягом п'яти років (2009-2014): по-перше, 
проект розробляє стратегію секторної конкурентоспроможності (Фаза І); по-друге, 
проектом вироблені рекомендації щодо конкретних варіантів політики, націлених 
на усунення існуючих обмежень (Фаза II); нарешті, проект започатковує механізми 
сталого реформування (Фаза III). Мета Фази II, що її фінансує Уряд Швеції, - 
надавати дорадчі послуги, що сприяють формуванню  конкретних рекомендацій 
стосовно політики, яку можна реалізувати з метою подолати існуючі перепони на 
шляху до конкурентоспроможності. 

В даному звіті представлено продукт  Фази II проекту. У Фазі І  (2009-11) було 
визначено специфічні джерела конкурентоспроможності для ключових секторів: 
агробізнес (з фокусом на ланцюгу створення доданої вартості зернових і на 
ланцюгу створення доданої вартості молочних продуктів), енергоефективність і 
технології використання поновлюваних джерел енергії (з фокусом на ланцюгу 
створення доданої вартості на базі біомаси), і виробництво машин і транспортного 
устаткування (з фокусом на ланцюгу доданої вартості в цивільному авіабудуванні). 
Аналіз визначив існуючі проблеми і були запропоновані цільові рекомендації щодо 
політичні в кожному секторі. Наприклад, доступ до фінансування і розвиток 
людських ресурсів були ідентифіковані як важливі бар'єри для 
конкурентоспроможності, відповідно, в ланцюгу доданої вартості зернових і в 
ланцюгу доданої вартості молочних продуктів. Висновки, отримані в цій частині 
проекту, наведені у  Стратегії секторної конкурентоспроможності для України. Цей 
звіт опублікований у 2012 р. Фаза II (2011-12) зосереджується на аналізі 
конкретних варіантів політики, зокрема на схемі гарантування кредиту (СГК) і 
схемах стажування. Звіт має на меті подати висновок, чому саме певний варіант 
політики може бути ефективний для України, а також  сформувати  детальний 
план його реалізації для розробників політики. У Фазі III (2012-14) далі очікується 
запровадження механізмів на підтримку сталого процесу реформування.  
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Дослідження складається з двох Частин. Частина І подає аналіз доступу до 
фінансування українських МСП  в агробізнесі та пропонує використання СГК як 
варіанту політики з метою розподілити ризики та розширити кредитування на 
комерційних засадах. Спочатку описано проблему доступу до фінансування в 
Україні та проаналізовано можливі політичні рішення, серед яких СГК була 
визначена цікавою для запровадження (Глава 1). По-друге, подано проблему 
доступу до фінансування в секторі агробізнесу (Глава 2). По-третє, представлено 
кращу міжнародну практику  СГК, що може служити прикладом для України в 
процесі розроблення власної СГК (Глава 3). Завершує публікацію низка  конкретних 
рекомендацій щодо політики (Глава 4). Наприкінці представлено план дій для 
розробників політики (Глава 5). 
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ЧАСТИНА I 

 РОЗБЛОКУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ мсп В СЕКТОРІ 
АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:  

фокус на схемі гарантування кредиту  
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ГЛАВА 1  

РОЗБЛОКУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ МСП В УКРАЇНІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ КРЕДИТНОЇ ГАРАНТІЇ   

В цій главі проаналізовано проблему доступу до фінансування  МСП в Україні. Описано фактори, 
що впливають на  доступу до фінансування  МСП в Україні та інструменти політики, які розробники 
політики можуть використати для розв’язання цієї проблеми ринку. Увагу зосереджено на Схемі 
гарантування кредиту, як такому варіанті політики, що забезпечує краще розподілення ризиків, 
обмін інформацією та залучає приватний сектор до кредитування МСП з обмеженим доступом до 
кредиту.  На додаток визначені ризики, що потребують моніторингу при розробленні Схеми 
гарантування кредиту, а також головні фактори успіху.   

Доступ до фінансів становить велику перешкоду для діяльності МСП в Україні, 
як зазначено у Дослідження середовища ведення бізнесу та результатів діяльності 
підприємств (BEEPS), виконаному  Європейським банком реконструкції і розвитку 
(ЄБРР) і Світовим банком протягом 2005-08 р.р (EBRD-World Bank, 2009).  

На обмеження кредитувати в Україні впливають декілька чинників, як з боку 
попиту, так і з боку пропозиції.  Наприклад, на українському ринку фінансових 
послуг домінує  банківський сектор, в якому не достає конкуренції. Відраза ризику 
знаходить відображення в обережному ставленні комерційних банків до 
кредитування малих компаній. крім того, відсутність застави вважається головною 
перепоною доступу до фінансування. все ще обмежене функціонування правових і 
регуляторних засад, бо, наприклад, землеволодіння все ще не повністю 
задокументоване. Системи кредитної інформації існують, але доступ до неї мають 
тільки фінансові установи. установи мікро фінансування  активно діють в країні, 
але зазнали впливу недавньої фінансової кризи. Крім цього, фінансова обізнаність 
є обмеженою, і мСП довіряють іншим джерелам фінансування, таким  як сім'я або 
друзі, а не інституціям, особливо в сільській місцевості (OECD, 2012b). 

При розробленні послідовного підходу до фінансування МСП в Україні можна 
розглянути низку  інструментів політики, і в наступному розділі їх  буде 
деталізовано. Серед цього розмаїття механізми гарантії кредиту -  цікавий 
інструмент, що може допомогти МСП усунути існуючий фінансовий розрив. Вони 
надають чисельні переваги та зменшують інформаційну асиметрію, за умови 
належного управління ними. Але з ними пов’язані і ризики, що повстають в 
державному управлінні та в управлінні ризиками, які потребують належного 
моніторингу.  
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Цю главу організовано в наступний спосіб: по-перше, наведені приклади 
проблеми доступу МСП до фінансування в Україні та фактори, що сприяють 
обмеженню кредитування мСП. по-друге, серед можливих варіантів політики на 
розв’язання цієї проблеми, увагу сконцентровано на схемах гарантування кредиту 
та описано їх переваги, головні фактори успіху та ризики, що потребують 
моніторингу. 

Доступ МСП до фінансування  в Україні - головний спричинений 
політикою бар'єр  

У 2010 р. на долю українських МСП припадало більше половини загальної 
зайнятості країни та обороту, відповідно 58% і 51% (OECD, 2012b). Але все ж 
глобальна фінансова криза скоротила  їх внесок в економіку.1  

Згідно BEEPS, у 2009 р. компанії сприймали доступ до фінансування як 
головну перешкоду ведення економічної діяльності в Україні: 10% респондентів 
опитування повідомили, що  обмеження кредитування є найголовнішою перепоною 
в їх діяльності. Згідно цього опитування, доступ до фінансування  взагалі 
сприймається як четверта найбільша проблема після політичної нестабільності, 
системи оподаткування і корупції (EBRD-World Bank, 2009).  

Ще один приклад: доступ до фінансування – головна проблема, що утрудняє 
розвиток таких важливих секторів, як агробізнес, який у 2009 р. давав  8,2% ВВП  
і на долю якого припадало 15% загальної зайнятості (World Bank, 2012). Українські 
комерційні банки неохочі кредитувати підприємства агробізнесу, особливо малі 
компанії. Це становить проблему, тому що в домашніх хазяйствах виробляють 55% 
валового сільськогосподарського продукту (Держкомстат України (SSCU), 2010).  

Що характерно для проблеми доступу до фінансування?   Аналіз факторів 
попиту і пропозиції  

В оригінальній статті Stiglitz і Weiss описали обмеження кредитування  як 
ситуацію, де i) із заявників на отримання позики, які здаються рівними, деякі 
отримують позику, а деякі не отримують, навіть якщо вони готові заплатити вищу 
процентну ставку, або іі) пул/група заявників не в змозі отримати позику по будь-
якій процентній ставці (Stiglitz-Weiss, 1981).  

Зазвичай МСП відносяться до другої категорії за формулюванням Stiglitz-Weiss. 
Іншими словами, аграрні МСП не мають доступу до фінансових послуг, навіть 
якщо вони мають прибутковий проект. Цю проблему можна проаналізувати як з 
боку попиту (аграрні МСП), так і з боку пропозиції (фінансові установи). Нижче ми 
ілюструємо кожен з цих аспектів та їх вплив на доступ до фінансування.  

З боку попиту, є свідоцтво того, що МСП більш обмежені в доступі до кредиту, 
ніж великі компанії (Beck et al., 2005; Beck and Demirguc-Kunt, 2006; Beck et al., 
2006; Kuntchev et al., 2012).2 У нових ринкових економіках та економіках, що 
розвиваються, малий бізнес зазвичай є дуже уразливим, і для нього характерні 
низький рівень доходу та якості продукції. По-друге, МСП географічно 
розпорошені та часто знаходяться у віддалених районах, де дуже обмежена їх 
взаємодія з філіальними мережами банків.   Нестача фізичної і технологічної 
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інфраструктури, особливо у нових ринкових економіках, стримує охоплення 
фінансовими послугами клієнтів у сільській місцевості та збільшує вартість 
трансакцій для МСП, що мають доступ до таких послуг.    По-третє, перед МСП 
повстають чисельні специфічні для сектора ризики. Наприклад, МСП в секторі 
агробізнесу відкриті ризикам високої волатильності цін на товарних ринках, 
руйнівною мінливості погоди або широкого спектру хвороб.3 Страхові механізми 
або контракти з опціонами, що хеджують частину цих ризиків, можливо, 
недоступні МСП, що не мають базової фінансової обізнаності,  необхідної для 
використання таких інструментів.            

З боку пропозиції, приватні фінансові установи не вважають МСП 
прибутковими клієнтами, і тому їх не приваблює фінансування цього сегмента і 
відповідні зобов’язання.  Комерційні банки взагалі не повною мірою можуть 
оцінити кредитну заявку МСП через відсутність таких головних параметрів, як 
застава, кредитна історія або бухгалтерські записи, що їх мають подавати МСП. 
відсутність основної застави, наприклад, фізичних активів або права власності на 
землю, є особливо проблематичними моментами, бо банки та інші кредитори не 
застраховані на випадок невиконання зобов’язань позичальником. По-друге, 
адміністративні та управлінські видатки в банках  зазвичай вищі для маленьких 
позик і для клієнтів в сільських регіонах. Специфіка агробізнесу вимагає 
додаткових витрат на розбудову експертних знань в сільському кредитуванні. 
Наприклад, працівників потрібно належним чином навчити користуванню 
інструментарієм управління ризиками.  

можна сформувати різні комплекси політичних ініціатив, і часто вони 
доповнюватимуть один одного  

Засади всебічної оцінки доступу до фінансування  

Проблему доступу МСП до фінансування  можна проаналізувати комплексно, з 
урахуванням факторів попиту і пропозиції   (Графік 1.1) (OECD, 2011).  
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Графік 1.1 Засади оцінки, доступ до фінансування 

 

Джерело: OECР (2011), Конкурентоспроможність і розвиток приватного сектора: Східна Європа і Південний 
Кавказ, OECР, Париж.  

В Україні все ще не розвинуті належним чином правова і регуляторна основи, а 
це впливає на здатність банків в судовому порядку реалізовувати права кредитора 
і права власності. Слабке правове забезпечення режиму банкрутства сприймається 
як головна перешкода розвитку постачальників фінансових послуг. 
Неефективність судової системи і результативність тривалих процесів стають для 
банків джерелом додаткових витрат і невпевненості.  

Слабка конкуренція та недосконалість банківської системи і ринків капіталу 
також мають відчутні наслідки для поведінки фінансових установ. конкуренція в 
українському банківському секторі – на низькому рівні. Згідно оцінки 
Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2010 р. більше половини (53%) загального 
обсягу банківських активів були сконцентровані в 10 найбільших банках, що діють 
в Україні, а 77%  - в 25 найбільших банках (IMF, 2010).   

До того ж, в Україні існують в цілому високі вимоги до застави. Порівняно з 
іншими країнами в регіоні, українські банки вимагають заставу на рівні, в 
середньому, 137,5% від суми кредиту (Графік 1.2). Це вищі вимоги, ніж в 
Казахстані (91%) і Російській Федерації (116,5%), згідно Дослідження ділового 
середовища та результативності підприємств (BEEPS), виконаного  ЄБРР і 
Світовим банком за період 2005-2008 років  (EBRD-world Bank, 2009).  

І на додаток, рівень фінансової обізнаності загалом є низьким. Підприємці і 
споживачі мають обмежені знання щодо можливих форм фінансування, у них 
відсутня інвестиційна готовність, що обмежує їх спроможність отримувати 
фінансування. Крім того, ще не реалізовано національну стратегію фінансової 
обізнаності (OECD, 2012b).  
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Графік 1.2 Норми застави (як % від суми позики) в різних країнах регіону 

 

Джерело: EBRD-World Bank (2009), BEEPS 2009, http://beeps.prognoz.com/beeps/Home.ashx, станом на 7 
листопада 2011 р. 

Відповідне реагування на проблему представлено декількома варіантами 
політики  

Можна реалізувати різні варіанти політики з метою усунути ці бар’єри доступу 
до фінансування та подолати негаразди ринку, серед них - інформаційну 
асиметрію.   наприклад, варіанти політики можуть охоплювати спектр від розвитку 
кооперативних банків до фінансування ланцюгом постачання або створення 
страхового ринку. Серед цих інструментів, СГК були визначені як фокус для Фази II 
проекту, через їх механізм розподілення ризиків і можливість активної участі 
приватного сектора.  

Схема гарантування кредиту як реагування на рівні політики для 
кращого розподілення  ризиків і залучення приватного сектора 

СГК може бути ефективним інструментом, що пом’якшує ринкові невдачі, 
описані в попередньому розділі. результати діяльності СГК, здається, не залежать 
від рівня розвитку країни і розміру фонду (Beck et al., 2010), що робить цей варіант 
цікавим і для реалізації в умовах нових ринкових економік. проте, схемою потрібно 
управляти таким чином, щоб контролювати важливі аспекти, наприклад, 
моральний ризик.4   

Функціонування і характеристики схеми гарантування кредиту (СГК)    

СГК – це фонд, який бере на себе зобов’язання відшкодувати кредитору певну 
суму, якщо позичальник не в змозі повернути позику. Фонд служить “гарантом” або 
страховим механізмом щодо невиконання зобов’язань. В такій діяльності зазвичай 
задіяні три сторони:  
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 Держава (орган державного управління): він встановлює правові засади і 
регулювання, а також може ініціювати започаткування та надавати схемі 
фінансову підтримку. У деяких випадках держава діє як контр-гарант, 
надаючи опосередкований захист сГК у разі збитків.  

 Приватні учасники схеми (банки): вони отримують гарантійне покриття від 
СГК і надають позики МСП, які без підтримки СГК мали б обмежений 
доступ до кредитування.  

 МСП: вони отримують позику і забезпечують погашення боргу. МСП також 
сплачують комісійну винагороду або безпосередньо до СГК, або 
опосередковано через банк, і цей платіж покриває адміністративні витрати 
схеми.  

Якщо МСП не виконує свої зобов’язання, СГК відшкодовує частину позики 
банку (наприклад, зазвичай це 60% або 70% для сільськогосподарського сектора). 
Через цей механізм ризик розділяється між банками і СГК, а МСП сплачують 
комісійну винагороду за таку послугу (Графік  1.3).  

Графік 1.3 Три учасника взаємодіють в СГК 

 

Джерело: Financial Services Authority (2005), “A Framework for Guarantee Schemes in the EU: A Discussion Paper”, 
HM Treasury, London. 

Пастки стратегії “один розмір для всіх”  

Накопичено обширний досвід роботи СГК  з різними структурами і 
результатами. проте, не існує згоди щодо стратегії  на “один розмір для всіх“ (Beck 
et al., 2010). У різних країнах різний ринок і різні негаразди, тому започаткування  
СГК має відповідати специфічним потребам країни. Спочатку потрібно 
проаналізувати загальне ринкове середовище, щоб отримати розуміння поточного 
рівня прозорості, поведінки банків і стимулів для різних учасників схеми.  
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Розмаїття характеристик СГК   

Декілька країн у світі організували діяльність СГК в дуже різні способи. Деякі 
автори подають інформацію щодо їх головних особливостей як у розвинутих 
країнах, так і в країнах з новою ринковою економікою до недавньої фінансової 
кризи (Green, 2003; Beck et al., 2010). Нові схеми були започатковані за період 
2008-2010 рр. на підтримку МСП, і ОЕСР виконала аналіз змін, які впливали на 
СГК під час глобальної фінансової кризи (OECD, 2012c).  

Перш за все, важливо, щоб СГК захищала себе від масштабних збитків, інакше 
банки втратять довіру до готовності СГК реагувати на претензії. Це створюватиме 
загрозу довірі та фінансовій стабільності СГК. Крім того, досвід деяких схем 
показує, що вони можуть фактично покрити свої витрати і отримати прибуток, 
який потім може бути реінвестований в сГК  (Таблиця 1.1). Можливі різні 
організаційно-правові форми: СГК може функціонувати у формі  взаємної 
асоціації, акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю, банка розвитку. 
СГК може сплачувати корпоративний податок на прибуток або бути звільненою від 
оподаткування.  

Таблиця 1.1 Деякі СГК були прибутковими 

 

Джерело: KODIT (2010), Річний звіт. Сільський фонд гарантування кредиту, Литва (2010), Річний звіт. Банк 
гарантії та розвитку, Словаччина (2010), Річний звіт. 

По-друге, що стосується участі сторін в сГК, розглядають так звані “змішані 
моделі”. Наприклад, Корейський фонд гарантування кредиту (KODIT) фінансується 
переважно державою проте, приватні банки мають надавати обов'язкове 
фінансування пропорційно до обсягу позик, виданих ними  на комерційних 
засадах. Інші можливі моделі включають: схеми взаємної гарантії (MGSs), які 
фінансуються та управляються приватними бізнес асоціаціями; повністю державні 
схеми; корпоративні схеми, започатковані та керовані організаціями приватного 
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сектора; а також міжнародні схеми, що їх фінансують міжнародні організації та 
банки розвитку.  

Переваги і ризики, що потребують моніторингу 

Оцінка сГК передбачає моніторинг переваг і ризиків. з розвитком СГК 
пов’язані чисельні переваги.  СГК є комплексом дружніх до ринку заходів, що 
скорочують інформаційні асиметрії між банками і МСП, дозволяють на доступ 
аграрних МСП до кредитів на формальному ринку за прийнятною процентною 
ставкою, а також допомагають банкам розширити свою діяльність і охопити новий 
сегмент клієнтів. СГК також стимулює залучення приватних учасників ринку і 
розбудовує спроможність, наприклад,  в процесі оцінки кредитної заявки та в 
сфері управління ризиками. Нарешті, гарантії досягають важливого рівня 
левериджу капіталу, що робить їх більш ефективними, ніж прямі субсидії. Наступні 
розділи представляють ці аспекти. 

Дружній до ринку інструмент, завдяки якому розподіляється ризик і 
скорочуються інформаційні асиметрії  

СГК вважають дружнім для ринку інструментом, бо держава відіграє роль у 
становленні загальної структури, без безпосереднього залучення до скрінінгу 
кредитних заявок і видачі позик МСП. Отримання позики МСП  має відбуватися 
згідно ринкових механізмів через приватні банки, З іншого боку, механізми мають 
функціонувати відповідним чином, аби уникати випадків, коли банки вибирають 
або дуже ризикованих клієнтів, або позичальників без обмежень в доступі до 
кредитування.  

залучення представників держави до оцінки кредитного ризику та повернення 
кредиту виявило тенденцію до високого рівня невиконання зобов’язань 
позичальниками. ці функції більші ефективно виконують приватні фінансові 
установи, а не органи державного управління.  

СГК забезпечує  часткове страхування на випадок неспроможності 
позичальника  повернути позику. Таким чином, ризики поділені  між СГК і 
банками, що беруть в ній участь. По-друге, зменшено непрозорість та інформаційні 
асиметрії (наприклад, відсутність відповідної кредитної інформації про МСП). 
Результат - банки кредитуватимуть під меншу процентну ставку, ніж за 
відсутністю СГК. Банки також вимагатимуть нижчий рівень застави, бо СГК 
працює на заміну застави.    

Навчання в процесі діяльності з ефектом левериджу  

Банки, що отримують вигоду від гарантії, можуть також дізнатися, що МСП, 
яких вони раніше сприймали як ризиковані, стають хорошими позичальниками. 
інформаційні асиметрії долаються через накопичення досвіду і навчання в процесі 
діяльності (Meyer and Nagarajan, 1996).   

Ця складова є істотною для сектора агробізнесу, бо асиметрична інформація 
лежить у підвалинах обмеженого доступу до кредиту. фінансові установи 
покращують свою спроможність через навчання в процесі діяльності, бо  досвід 
дозволяє банкам розрізняти  “поганих“ і “хороших” позичальників. Працівники 
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банків також краще розуміють потреби виробників, їх ризики, та з плином часу 
навчаються управляти цими ризиками.  

Складова, що додатково приваблює розробників політики, – це значний ефект 
левериджу, якого досягає СГК.  Якщо лише невеликий відсоток компаній, що 
отримали підтриманий гарантією кредит, не виконують свої зобов’язання, СГК 
може охопити кредитуванням більшу кількість компаній на тому ж рівні 
капіталізації. Коефіцієнт левериджу обчислюється як співвідношення між 
гарантованими позиками і капіталом фонду гарантування; він може становити від 
2-3 і до 15-20 для більш ефективних СГК.  

Ризики, що потребують моніторингу 

Не дивлячись на ці переваги і той факт, що СГК  компенсує деякі невдачі на 
ринку, ряд ризиків потребує моніторингу та  успішного розв’язання проблем, що 
вони їх спричинюють.  В українському контексті головні ризики пов'язані з 
державним управлінням, управлінням ризиками і корупцією.  

По-перше, управління СГК потрібно належним чином розробити, аби уникати 
морального ризику. Необхідно встановити правильні стимули, щоб уникнути 
спроби банків, що скористуються схемою, кредитувати ризикованих 
позичальників, або очікування позичальниками кінцевого списання боргу.  

По-друге, успіх схеми значною мірою залежить від того, як управляють 
ризиками. Такими аспектами як хто оцінює ризик, хто виконує його моніторинг і 
хто бере участь в процесі повернення позики потрібно займатися на стадії 
започаткування схеми. 

По-третє, цими тонкими механізмами потрібно управляти в прозоро, згідно 
чітких  критеріїв і ефективним моніторингом з метою зменшити прояви корупції.  

Головні чинники успіху: що робить СГК успішною?  

На додаток до більш технічних характеристик, що будуть проаналізовані далі, 
можна окреслити деякі головні чинники успіху розроблення успішної СГК. Ці 
важливі аспекти включають:  

 Розвиток сильних навичок управління ризиками в банках: ця 
спроможність дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони клієнтів і 
пом'якшити ризики. Також важливо, щоб банки оцінювали такі якісні й 
“невирішальні” аспекти, як ділову репутацію підприємця та якість проекту.  

 Створення механізмів зниження морального ризику та підвищення 
рівня прозорості: потрібні додаткові заходи на усунення відхилень в 
поведінці фінансових установ і позичальників. Необхідно досягти точності 
та прозорості звітування банків і сГК.  
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Примітки
 
1  Наприклад, у 2007 р. на частка МСП у загальній зайнятості  становила 62%, а в загальному 

обороті -  60%.  

2  Визначення МСП може відрізнятися в країнах та за секторами, але зазвичай воно базується 
на трьох критеріях: зайнятість, оборот і сальдо балансового звіту.  Навіть, якщо класифікації 
в економіках відрізняються, ОЕСР рекомендує користуватися тим самим визначенням по 
всім установам в рамках окремої країни. (OECD, 2012b).   

3  Наприклад, в 2006-2007 роках світові ціни на пшеницю зростали різко, майже на 65% за 
рік, а потім впали на  20% протягом 2007-2008 років (OECD-FAO, 2011). 

4  Поняття моральний ризик описує поведінку, в рамках якої агенти не несуть повноту 
видатків, пов’язаних з їх діями, а відтак більша вірогідність, що вони вдаватимуться до 
таких дій  (OECD, 2001). Наприклад, в рамках СГК агент (банк) має стимул діяти 
(наприклад, кредитувати вже існуючих клієнтів або ризикових позичальників), що негативно 
впливатиме на дохід принципала  (СГК). 
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ЧАСТИНА II  

 ЯК РОЗРОБИТИ СГк ДЛЯ АГРАРНИХ мсп В УКРАЇНІ 
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ГЛАВА 2  

БАЗОВА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДОСТУП АГРАРНИХ Мсп 
ДО КРЕДИТУВАННЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВАЖКИМ 

В цій главі проаналізовано проблеми, що утрудняють доступ до фінансування для МСП в 
агробізнесі.  

Не дивлячись на важливість і високий потенціал українського агробізнесу, 
сектор не отримує достатнього фінансування.1 Позики сільському господарству 
складають близько 5% в загальному обсязі кредитування не фінансових 
корпорацій, згідно інформації Національного банку України (НБУ). На разі 
здається, що банки вирішують проблему фінансових обмежень великих 
агрохолдингів столичній області, але ще не задовольняють потреби фермерів в 
сільській місцевості.2 

Огляд секторної конкурентоспроможності: Україна демонструє важливий 
потенціал ланцюга створення доданої вартості зернових в секторі агробізнесу 
України, на який в 2009 році припадало 7% світового експорту пшениці (OECD-
FAO, 2011). Це здебільше походить від сильних сторін України, включно із 
сприятливими природними умовами, конкурентною ціною виробництва і 
стратегічним доступом до зростаючих ринків. Наприклад, вартість виробництва 
пшениці на гектарі в 2008 р. становила 220 доларів США, порівняно до 700 доларів 
США в Бразилії або 630 доларів США в Румунії - двох з найбільших виробників 
пшениці. Доступ до фінансування – головна проблема, що обмежує продуктивність 
в ланцюгу створення доданої вартості зернових в Україні (OECD, 2012). Попит на 
кредити для МСП в агробізнесі не задовольняється. Наприклад, близько 58% 
опитаних в рамках виконаного ОЕСР Дослідження спроможності країни компаній 
повідомили, що мали труднощі з отримання кредиту, головним чином в 
комерційних банках (OECD, 2012).  

В цій главі проблему доступу до фінансування в секторі агробізнесу в україні 
представлено в контексті.  
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Не дивлячись на потенціал українського сектора агробізнесу, МСП не 
мають достатнього кредитування  

На сільське господарство в 90-х роках припадало близько 20% ВВП, але його 
доля повільно скорочувалася через перерозподіл праці до інших секторів. У 2009 
році доля сільського господарства у ВВП становила 8,2%, і в ньому було зайнято 
коло 15% активного населення. (World Bank, 2012). Проте, інвестиції в цей сектор в 
2007-2009 рр. склали в середньому 5% від їх загалу, порівняно до майже 21% на 
початку 90-х років (SSCU, 2010). 

Навіть без урахування розміру компаній, банки, що працюють в Україні, 
сприймають агробізнес який ризиковий. Відносно позик аграрному сектору НБУ 
зазвичай застосовував жорсткі вимоги до обов'язкового резервування, що були 
ослаблені у 2012 р. через різке скорочення кредитування. Банки хеджують свої 
ризики тим, що піднімають процентну ставку по кредитах.  

Банки виставляють агробізнесу процентну ставку, що майже вдвічі перевищує 
процентні ставки для компаній в інших секторах (Графік 2.1). Така премія за 
ризик склала близько 4% в 2007 р.; проте, вона зросла до 10% у 2010 р. в 
результаті обмежених можливостей кредитування (НБУ 2011; Міністерство 
аграрної політики та продовольства  України, 2011).  

Графік 2.1 Процентні ставки фінансових установ і премія за ризик агробізнесу (%) 

 

Примітка: Премія обчислена як різниця між середньою процентною ставкою по кредитам в секторі агробізнесу  і 
середньою процентною ставкою по кредитам у всіх секторах. 

Джерело: Міністерство аграрної політики ат продовольства України (2011), Фактичні видатки на фінансування 
МАПП в 2005 – 2011 роках, Міністерство аграрної політики ат продовольства України, Київ; Національний банк 
України (2011), Бюлетень НБУ за 2011рік, Національний банк України, Київ.  
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Обмеження кредитування негативно впливає зокрема на 
постачальників вхідних ресурсів, присадибні господарства і малі 
приватні ферми  

Присадибні ділянки і маленькі ферми, які переважають на початку 
українського ланцюга створення доданої вартості в сільському господарстві та є 
постачальниками вхідних ресурсів ланцюга, значно обмежені в доступі до 
кредитного ринку. Більше 58% учасників сільськогосподарського ринку  із землею 
працюють на площі менше 100 га і 22% - на площі менше 2000 га (SSCU, 2010).3 
Вони розглядаються як індивідуальні учасники ринку. На долю корпорацій та 
агропідприємств припадає близько 5% усієї землі, тоді як більші агропромислові 
компанії управляють більше 10 000 га,  що становить лише 0,2% від загальної 
площі земельних угідь (Графік 2.2).4 

Графік 2.2 Сільськогосподарські підприємства за розміром земельних наділів (гектари) 

 

Джерело: Державний комітет статистики України (SSCU) (2010), Сільське господарства України: статистичний 
щорічник: 2009, Держкомстат, Київ. 

Згідно аналізу, виконаному авторами Колодій та Бондаренко (Kododiy and 
Bondarenko, 2008), обмежений доступ до фінансування негативно впливає 
особливо на перші дві категорії: присадибні ділянки та маленькі приватні ферми 
(Графік 2.3). Приватні ферми з менш ніж 2000 га стикаються з подібними 
труднощами, але можуть більшою мірою покладатися на фінансування ланцюгом 
постачання. Малі агропідприємства (2 000-10 000 га) звичайно мають доступ до 
короткострокових позик комерційних банків, і це підтримує рівень їх оборотних 
коштів. проте, вони мають проблеми з отримання довгострокового фінансування, 
що є важливим для інвестування. Вони також залучають лізингові компанії, хоча 
не так активно, як більші за розміром учасники ринку в промисловості.  
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Графік 2.3 Джерела фінансування вздовж ланцюга доданої вартості в Україні 

 

Джерело: Kododiy, R. і. Bondarenko (2008), Value Chain Approach to Rural Finance, робочийдокумент, 
представлений на форумі  IAMO 2008. 

Приклад з практики: доступ до фінансування в ланцюгу створення доданої 
вартості  зернових  

Дослідження спроможності країни (CCS), виконане ОЕСР в Україні в 2011 році  
серед виробників зерна, визначило кілька бар'єрів, з якими  виробники зерна 
стикаються, з них три найбільш важливі – це високі вимоги до застави, високі 
процентні ставки і складність отримання позики. Близько 58% з 85 опитаних 
компаній повідомили, що мали труднощі з отриманням кредиту, переважно в 
комерційних банках. Фінансовий розрив стосується як короткострокового, так і 
довгострокового кредитування, що не дозволяє фермерам задовольняти потреби в 
оборотних коштах та інвестуванні. (Графік 2.4).  
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Графік 2.4 опитані фермери, які повідомили про проблеми з отриманням кредиту на 
формальних ринках (%) 

 

Джерело: ОЕСР (2012), Розвиток конкурентоспроможності і приватного сектору: Україна 2011, стратегія секторної 
конкурентоспроможності, ОЕСР, Париж. 

Одна з причин цієї проблеми - виробники зерна, як і аграрні МСП в інших 
сегментах, не володіють землею. За виключенням державних господарств, що 
брали участь в опитуванні, інші респонденти не були власниками землі. Майже 
половина опитаних компаній вважала незавершену земельну реформу головним 
бар'єром розвитку сегмента виробництва зернових.  

До того ж, обмеження, подібні до податків на експорт і експортні квоти на 
зерно, урізують можливості прибутку та потоки грошових коштів виробників. 
Непередбачуваність таких заходів, як, наприклад, перегляд експортних квот на 
зерно в 2011 р. та їх заміна митом на експорт зерна, створює додаткові складності  
для оцінки діяльності виробників зерна і в оцінці  

Примітки 
 
1  Для довідки, на долю сільського господарства у ВВП Франції припадає 2%, але в загальному 

обсязі кредитування кредити сільському господарству сягали рівня 3,5%. 

2  Розбивка фінансування сільського господарства за областями показує, що кредитування 
 націлено головним  чином на Київ та Київську область – регіони з високою концентрацією 
 агропромислового виробництва та  штаб-квартир агробізнесу. 

3  Ці проценти були обчислені Державною службою статистики України стосовно 
сільськогосподарських підприємств, що мають на балансі землю, та їх частка становить 
майже 87%. У невеликої кількості (13%) компаній землі немає. 

4  За визначенням МФК корпорації та агропідприємства працюють на 2 000 та 10 000 га землі. 
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ГЛАВА 3 

 КРАЩА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА РОЗРОБЛЕННЯ 
СИСТЕМИ СГК МОЖЕ СЛУГУВАТИ ПРИКЛАДОМ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

Ця глава спочатку знайомить з кращою практикою започаткування та ефективного управління 
СГК, що базується на досвіді країн-членів ОЕСР. Шість складових визначені суттєвими для успіху й 
сталості СГК. Далі описано схеми державної підтримки агробізнесу і проаналізовані перепони, існуючі 
на шляху розгортання схеми гарантування кредиту в Україні. 

В рамках ОЕСР відбувся обмін інформацією про кращу практику щодо 
вдосконалення фінансування МСП, особливо після глобальної фінансової кризи.     
ОЕСР вважає вирішення цієї проблеми одним із пріоритетів своєї діяльності 
(OECD, 2012a). ОЕСР дуже активно аналізувала СГК як варіант політики, який 
державні органи реалізують з метою усунути  фінансові обмеження МСП (OECD, 
2012b).  

Існує доказова база, що державне управління, структура і функціонування СГк 
великою мірою залежать від того, як вони започатковані та управляються з плином 
часу, бо це є суттєвим для їх успіху і стабільності. Навіть якщо підхід “один розмір 
для всіх” не спрацьовує через специфіку кожної країни, було визначено шість 
важливих аспектів, що окреслюють мінімальні вимоги, які потрібно задовольнити, 
аби належним чином розробити формат СГК і управляти схемою. Такими 
параметрами є: місія, фінансування, націляння, ціноутворення, управління 
ризиками та управління схемою.  

Не дивлячись на існування успішних СГК в країнах з подібним сектором 
агробізнесу,  Україна ще не запровадила такий захід. Попередні наміри 
започаткувати таку схему не були реалізовані. Функціонують інші інструменти 
політики за підтримки Державного бюджету, такі як програма компенсації 
процентної ставки та схема лізингу, але вони дають неоднозначні результати.    

На другому кінці спектру знаходяться деякі ініціативи, скеровані 
міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, - цікавий приклад 
того, як  учасники ринку створюють зв’язки для розподілення ризику вздовж 
ланцюга створення доданої вартості. 

В цій главі детально описані шість параметрів, визнаних необхідними для 
ефективності СГК.  Зазначені важливі питання, що потребують обговорення і 
розв’язання розробниками політики в Україні в процесі розроблення структури 
СГК. По-друге, проілюстровано недоліки діючих державних програм підтримки. 
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По-третє, представлено деякі ініціативи приватного сектору, скеровані 
міжнародними фінансовими установами і приватними учасниками ринку з метою 
розподілити ризик і подолати розрив у фінансуванні.     

В цьому посібнику подано шість складових СГК, відповідним чином 
розробленої та керованої   

Існує консенсус стосовно того, що запорукою успіху СГК є те, “як саме” її 
розроблено і започатковано. Зокрема, невдала діяльність деяких СГК у 80-х роках 
запустила перегляд характеристик їх базової структури і призвела до нових зусиль 
з метою визначити головні проблеми та вимоги до управління шляхом порівняння  
самих СГК (Green, 2003; European Commission, 2006; Beck et al., 2010; Saadani et 
al., 2010). Недавня глобальна фінансова криза підігріла дебати щодо того, чи СГК є 
ефективним документом покращення доступу мСП  до фінансування (OECD, 
2012b).  

огляд літератури та аналіз деяких прикладів для вивчення мав результатом 
визначення шести аспектів, на які потрібно вважати, щоб СГК була фінансово 
стабільною та ефективною. Наступні розділи описують ці шість напрямів діяльності 
та дають відповідь на наступні питання (Графік 3.1):  

1) Місія: Що є метою схеми? 

2) Націляння: На кого схему націлено? 

3) Фінансування: Хто надає фінансування? 

4) Ціноутворення: Яким чином покриваються адміністративні витрати? 

5) Управління ризиками: Як виконується оцінка ризиків? 

6) Структура управління: Як схема започаткована, функціонує і як 
виконуються функції нагляду щодо сГК? 

Наше дослідження зосереджується на перших трьох складових: місія, 
націляння і фінансування. Цей вибір мотивований фактом того, що СГК ще не діє в 
Україні; тому, ці три складові є найголовнішими для структуризації СГК. Однак, 
зацікавлені сторони мають розпочати обговорення різних важливих аспектів, 
наприклад, управління схемою та розподілення функцій і відповідальності сторін. 
Останній розділ цієї глави висвітлює ці аспекти. Крім того. в Главі 4 йдеться про 
напрямки діяльності в середньостроковій перспективі.  
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Графік 3.1 Шість ключових складових розроблення та управління СГК 

 

Джерело: OECD (2012c), Стратегія секторної конкурентоспроможності для України, Робоча група з аргобізнесу, 
внутрішній робочий документ, ОЕСР, Париж.  

Необхідно узгодити місію та оприлюднити її  

В рамках першої складової необхідно узгодити чітку заяву про місію схеми. 
Різні учасники схеми, - ті, хто фінансує її або бере в ній участь, - матимуть 
суперечливі цілі. Ось чому, доведеться вести переговори і чітко оголосити цілі 
(Saadani et al., 2010).   

Необхідно знайти компроміс між суперечливими цілями. Наприклад, 
розробники політики мають знайти баланс між дуже вузьким охопленням 
(наприклад, фінансувати тільки мікро-ферми) і належним врахуванням більших 
кредитних ризиків, пов'язаних з фінансуванням тільки обмеженого сегменту 
клієнтів.  

В цілому, фінансова сталість і стабільність з плином часу – це пріоритетне 
завдання, тому що без цього схема потребуватиме безперервних капіталовкладень 
з боку  держави. За умови обмежених ресурсів Державного бюджету, ця складова 
набирає особливої ваги для України.  
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Критерії права користування схемою допомагають націлити сГК на 
СМП з обмеженим доступом до кредиту  

Важливо визначити цільової групи компаній, що обмежені в доступі до 
кредитування, і які отримають цей доступ завдяки СГК.  Необхідно розробити 
критерії користування послугами схеми, що визначають, які саме компанії можуть 
звернутися за гарантією. Можливо встановлення обмежень за низкою 
характеристик, таких як  кількість працівників компанії, або її граничний оборот, 
або рівень оборотних коштів. Можна також націлити схему на конкретні сектори 
або регіони. Хоча такі критерії допомагають визначати і націляти діяльність на 
конкретну групу,  вони мають бути а ні дуже широкими, а ні дуже жорсткими – 
вони мають бути гнучкими. 

Можна встановити ліміт на розмір позики. СГК по-різному підходять до цього 
(Графік 3.2). Наприклад, канадська Програма фінансування малого бізнесу 
встановила ліміт на позику на рівні 0,5 мільйона доларів США через своє конкретне 
націляння на малий бізнес. Сільський фонд гарантування кредиту в Литві - 
цікавий приклад для України, бо він націлений конкретно на фермерів, 
сільськогосподарські об'єкти, мСП та переробників у сільському господарстві. Фонд 
прагне розуміти їх потреби і корегує свою бізнес модель згідно рішень, спеціально 
розроблених для цієї групи (Вставка 3.1).    

Графік 3.2 Обмеження може стосуватися розміру кредиту 

 

Примітка: Розглянуті наступні СГК: OSEO (Франція), Національна СГК для МСП в Румунії, SBA (США),  BMKB 
(Нідерланди),  SLFP (Канада), FOGAPE (Чилі), Саудівська компанія промислового розвитку та гарантування 
кредиту (Єгипет). 

Джерело: Saadani, Y. et al., (2010), A Review of Credit Guarantee Schemes in the Middle East and North Africa Region. 
World Bank, Washington DC. 
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Вставка 3.1 Сільський фонд гарантування кредиту, Литва (Garfondas) 

сільський фонд гарантування кредиту в Литві (Garfondas) започаткований у 2007 р. Урядом 
Литви за фінансової підтримки цього проекту Європейським Союзом.  Початковий капітал Фонду 
становив коло 6 мільйонів євро.    

Цільовою групою для Фонду стали фермери та юридичні особи в аграрному секторі, МСП в 
сільській місцевості та переробники.  Наприклад, у 2010 р. більшість позичальників під гарантію 
Фонду складали фермери, які займалися вирощуванням зернових  (52%) і тваринництвом (25%). 
Більше половини позик було використано на закупівлі сільськогосподарської техніки. У своєму 
розумінні сектору агробізнесу Фонд покладається на мережу банків, що активно діють або 
спеціалізуються на кредитуванні аграрного сектору.  

Джерело: Сільський фонд гарантування кредиту (2010), Річний звіт 2010 року, 
www.garfondas.lt/uploads/documents/METINES_ATASKAITOS/Fondas2010_EN.pdf, станом на 15 лютого 2012 р.  

Залучення приватних учасників ринку до фінансування та управління 
різними операціями – бажаний підхід  

Якщо можливо, до фінансування схеми потрібно залучити низку різних 
учасників, включно з приватними фінансовими установами та міжнародними 
донорами. Опитування, що було виконано серед 76 СГК по  всьому світі показує, 
що приватний сектор фінансує в середньому 42% схем, а внесок держави 
(державних відомств, або центральних банків) становив 36%  (Beck et al., 2010).  

Держава зазвичай грає первинну роль у фінансуванні схеми. Це допомагає 
покращити довіру до СГК в очах інших учасників. Крім того, держава відіграє 
вирішальну роль в організації правильної структури регулювання і нагляду.1 
Приватні учасники схеми звичайно роблять свій внесок у  фінансування, чим 
зменшують залежність схеми від державних фінансів. Ще більш важливим є 
залучення приватних учасників до управління схемою, до оцінки ризику, 
управління ризиками та фази повернення кредиту. Це необхідно через наявність 
вищого рівня технічної експертизи у приватних учасників, порівняно з їх колегами 
в державному секторі. Вірогідно, що приватні учасники хеджуватимуть операції, 
чим захищатимуть їх від ризиків і збитків. В роботі Beck et al. (2010) подано сильну 
кореляцію між роллю держави в СГК і невиконанням зобов’язань клієнтами схеми: 
цікаво, що коли державні органи залучені до оцінки кредитного ризику та до 
повернення позик, за якими не виконані зобов’язання, має місце вищий рівень 
неповернення кредитів.  

Участь приватних фінансових установ дозволяє схемі тісніше взаємодіяти з 
кредитними ринками і охопити більше компаній з відсутнім доступом до 
фінансування (Saadani et al., 2010). Наприклад, угорський Сільський фонд 
гарантування кредиту (AVHGA), який був створений у 1991 р., з метою розвитку 
кредитування МСП в агробізнесі,  залучив до участі в схемі більше 150 фінансових 
установ і сільських кооперативів (Вставка 3.2).  

Розмір схеми дуже відрізняється по країнах (Графік 3.3). Наприклад, з 2006 р. 
по 2008 р., такі зрілі сГК як  KODIT в Кореї та OSEO у Франції видавали гарантій 
відповідно на 25 мільярдів доларів США в середньому за рік і на 4 мільярди доларів 
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США. Це результат зрілості цих сГК. На  іншому кінці спектру СГК знаходяться малі 
схеми в країнах з новими ринковими економіками, що надали гарантій менше, ніж 
на півмільйона доларів США (IFC, 2011; Saadani et al., 2010). З точки зору розміру 
схеми, існує цікавий приклад, подібний тому, чого Україна може постаратися і 
досягти, - Сільський фонд гарантування кредиту в Литві, - який у 2009 р. мав 
виданих гарантій на суму 78 мільйонів доларів США.  

Графік 3.3 Розмір СГК є дуже різним 

 

Джерело: IFC (2011), Scaling Up Access to Finance for Agricultural SMEs, Policy Reviews and Recommendations, IFC, 
Washington DC. Saadani, Y., et al. (2010), “A Review of Credit Guarantee Schemes in the Middle East and North Africa 
Region”, Policy Research Working Paper, No. 5612, World Bank, Washington D.C. 

Вставка 3.2 Сільський фонд гарантування кредиту (AVHGA) в Угорщині 

Угорський Сільський фонд гарантування кредиту (AVHGA) був започаткований у 1991 р. 
Міністерством сільського господарства Угорщини, на підставі меморандуму, підписаного ЄС і Урядом 
Угорщини, з метою поліпшити доступ до фінансування МСП, що працюють в сільській місцевості, 
особливо в сільському господарстві.  

Спочатку в схемі брали участь п'ять банків: Agrobank Rt, Budapest Bank Rt, Magyar Hitelbank Rt, 
Mezőbank Rt, Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. До 2010 р. кількість фінансових партнерів значно 
зросла, сягнувши 150 фінансових установ. Серед інших учасників були і сільські кооперативи. Контр-
гарантії держави, згідно інформації Фонду, становили частину його гарантій.   

Джерело: Rural Credit Guarantee Foundation (AVHGA), (2011), корпоративний сайт, http://www.avhga.hu/, станом 
на 8 лютого 2012 р.  

69

200

370

450

1000

4000

10000

25000

0 5000 10000 15000 20000 25000

Саудівська 
Аравія

Туніс

Марокко

Чилі

Канада

Франція

США

Корея

Кількість виданих гарантій, млн. доларів США 



44 
 

Механізми ціноутворення мають бути пов’язані з рівнем ризику  

Для беззбиткового функціонування СГК зазвичай бере комісійні для покриття 
своїх адміністративних та управлінських витрат.2 Комісійні збори різні в різних 
схемах, і в еталонних країнах вони знаходяться в середньому в інтервалі між 0,8% і 
2,3% річних, виражених як процент від суми  гарантії (Saadani et al., 2010).3 

Належні механізми ціноутворення мають бути пов'язані із сумою під ризиком, 
діяти як механізм страхування і подавати сигнал банкам. Наприклад, 
позичальники, які становлять більший ризик,  сплачують більші комісійні 
порівняно до безпечніших позичальників. Якщо комісійні виплати знаходяться на 
досить високому рівні, - (сума більша, ніж платоспроможний  позичальник сплачує 
на ринку формального кредитування), - банки не використовуватимуть гарантію 
на підтримку позик для платоспроможних позичальників, які вже мають доступ до 
кредитування.  

Можна розробити систему рейтингу кредитного ризику та прив’язати її до 
моделі ціноутворення. Моделями рейтингу кредитного ризику широко 
користуються в країнах-членах ОЕСР та у нових ринкових економіках, але їх 
успішність залежить від наявності та періодичності рядів історичних даних.     

Управлінням ризиками мають займатися учасники ринку із 
спроможністю оцінювати ризики  

Належне управління ризиками є життєво важливим для забезпечення сталості 
та результативності сГК. Ця функція зазвичай підсилює залучення приватного 
сектора через  спільне користування інструментарієм управління ризиками, 
кредитними оцінками і кращою практикою. Взаємодія з банками-учасниками 
схеми  є важливою для розуміння рівня ризику, притаманного конкретному бізнесу 
та сектору (наприклад, ризик, пов'язаний  із сільським господарством).     

Розуміння та оцінка ризику конкретного сектора і бізнесу допомагає 
встановити вірний коефіцієнт гарантійного покриття – процент від суми позики, 
яку покриває гарантія. Наприклад, в середньому, коефіцієнт гарантійного 
покриття варіюється в межах 60%-80% для МСП взагалі, але вони зазвичай нижчі 
для сільського господарства, що відображає непевність у цьому секторі (Таблиця 
3.1).4 

Задля уникнення системного ризику, портфель гарантій необхідно 
диверсифікувати.  У випадку України, це може отримати форму націляння СГК на 
агробізнес в кількох сегментах (наприклад, зернові, тваринництво, лісове 
господарство, тощо), які по-різному реагують на мінливість цін та сезонність.     

Нарешті, Рівень претензій має бути мінімізованим до рівня 2-3%. Слід уникати 
будь-яких спроб закріпити в політиці амністію боргів, бо такий підхід стимулює 
моральний ризик.  Для моніторингу вірогідності збитків схеми, необхідно постійно 
збирати дані та відслідковувати виконання показників.  
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Таблиця 3.1 Коефіцієнт покриття пов'язаний з ризиками у конкретному секторі 

Country Coverage Ratios 

 
Hungary 

 
Max. 60% on agricultural loans 

 
Lithuania 

 
Max. 60% on agricultural loans 

 
United States 

 
75% on loans > USD 150 000 

 
Chile 

 
80% on loans to SMEs (max. sales 

USD 750 000 and loans 
USD 100 000) 

 
 
Джерело: Saadani, Y., Arvai, Z., and Rocha, R. (2010), “A Review of Credit Guarantee Schemes in the Middle East and 
North Africa Region”, Policy Research Working Paper, No. 5612, World Bank, Washington DC. Rural Credit Guarantee 
Fund (2010), Річний звіт 2010, 
http://www.garfondas.lt/uploads/documents/METINES_ATASKAITOS/Fondas2010_EN.pdf, станом на 15 лютого 
2012 року.   

Ключові моменти започаткування та функціонування схеми – 
структура операційної діяльності та управління СГК   

Ця шоста складова стосується аспектів операційної діяльності та управління, 
що є необхідними для ефективного започаткування та функціонування СГК. До 
них належать: регулювання, нагляд, розподілення функцій та децентралізація 
через регіональну мережу. Зацікавлені сторони мають розпочати обговорення щодо 
розв’язання проблем, пов’язаних з цією важливою складовою.  

Велику увагу потрібно приділити регулюванню, розподілу обов’язків та 
управлінським аспектам   

Регулювання стосується організаційно-правової форми СГК, що може мати 
статус фінансової установи або бути іншою структурою. По-друге, СГК може 
улягати нагляду конкретного регулятора, наприклад Центрального банку, або 
нагляду установи з подібними функціями нагляду.  У деяких випадках СГК  має 
статус фінансового посередника, в інших - отримує ліцензію як банк з моно-
продуктом. Є декілька випадків, коли нагляд зовсім відсутній   (Association 
Européenne du Cautionnement Mutuel (AECM), 2010).  

Відповідальність банків і схеми необхідно розподілити належним чином. 
Взаємодія між учасниками схеми - делікатний механізм, що потребує ретельного 
започаткування та управління. Наприклад, банки, можуть отримати стимул 
використовувати СГК в кредитуванні своїх існуючих клієнтів, які не мають 
обмеженого доступу до кредиту, або не є особливо ризиковими, і на додаток 
користуватися гарантію на підтримку виданих банком позик. Це зменшило б вплив 
схеми на стан МСП, що не можуть отримати будь-яке фінансування. Щоб уникнути 
такої морально загрозливої ситуації, банк має брати на себе частину ризику, і 
покриття гарантією не має бути повним (Green, 2003). 

Оцінку заявок можуть виконувати банки-учасники схеми, бо бони володіють 
відповідними експертними знаннями в цій сфері.  У банків є ресурси і персонал, 
щоб виконувати аналіз та оцінку життєздатних проектів.  Такий розподіл функцій 



46 
 

робить структуру схеми легшою, бо сама схема не відповідатиме за скрінінг і 
моніторинг заявок.    

Через географічну розпорошеність МСП в сільському господарстві, СГК має 
досягати сільської місцевості через свою децентралізовану мережу.  Це означає 
створення декількох регіональних філій у цільових територіальних одиницях 
(областях).  Такий підхід дозволятиме зміцнювати діалог з місцевими банками і 
учасниками схеми. Наприклад, OSEO у Франції реалізує надзвичайно 
децентралізовану модель ведення бізнесу через обширну регіональну мережу з 25 
місцевих відділень і 37 пунктів (OSEO, 2012). Це дозволило на активну співпрацю з 
місцевими банками і МСП (Вставка 3.3)  

Вставка 3.3 OSEO працює через децентралізовану мережу  

OSEO – це схема гарантування кредиту у Франції, яку створено і фінансовано на підтримку 
французьких МСП в усіх секторах, а також з метою поділення ризиків і полегшення доступу мСП до 
фінансування партнерами схеми у банківському секторі.       

Організаційно-правова форма цієї СГК – державна холдингова компанія, якою незалежно 
управляє приватний сектор.  Ця СГК має дуже децентралізовану структуру на регіональному рівні для 
розширення контактів із позичальниками. OSEO діє через 25 регіональних представництв і 37 
контактних пунктів на місцевому рівні.  

Така структура дозволяє сформувати міцне партнерство з банками та спільно виконувати 
процедуру ретельного аналізу; це також сприяє встановленню контактів з бізнес-інкубаторами, 
бізнес-ангелами і венчурними, які надають підтримку новим інноваційним компаніям і МСП, що 
швидко розвиваються.  

Джерело: Leloir, J. (2010), “Схеми гарантування для МСП”, Презентація OSEO Group, OSEO, Париж.  

В оцінці впливу схеми важливо враховувати ефект доповнення та 
результативність  

Поняття “ефект доповнення” має відношення до додаткового надання кредиту, 
який інакше неможливо отримати, якби не функціонувала схема. По відношенню 
до кінцевих бенефіциарів  сГК створює ефект доповнення, якщо досягає компаній, 
що за інших умов не отримали би кредит.  

Недавні дослідження виконали оцінку впливу СГК з використанням різних 
економетричних методик. В декількох країнах-членах ОЕСР було знайдено значний 
ефект доповнення: в Канаді (Ridding et al., 2007), у франції (Lelarge et al., 2008) та у 
Великій Британії (Cowling, 2010). Однак, інші дослідження не виявили впливу на 
реальні результати, наприклад, це стосується СГК в одному з регіонів Італії 
(D’Ignazio and Menon, 2011). 

Для виконання оцінки впливу СГК необхідно збирати інформацію і дані. Це 
надасть зацікавленим сторонам інструмент оцінки впливу схеми.  
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Аналіз розриву: заходи, що їх практикують в Україні, не вирішують 
проблему фінансового розриву  

СГК не реалізовано в Україні, але діють інші заходи підтримки  

У 2010 році Постановою кабінету Міністрів України  “Деякі питання надання 
суб'єктам малого та середнього підприємництва  кредитно-гарантійної підтримки” 
було передбачено, що з Державного бюджету України на 2010 рік та на наступні 
роки має бити виділено 0,15% доходів бюджету для започаткування СГК для загалу 
МСП.5 Однак, рішення не було реалізовано, і його чинність сплинула наприкінці 
2010 р.6 Але ця спроба свідчить про зацікавленість органів державної влади у 
такому інструменті реалізації політики.     

У 2012 р. в Державному бюджеті на різні програми підтримки агробізнесу було 
передбачено 822,2 мільйони гривень. Реалізуються заходи програми компенсації 
процентної ставки і програми лізингу, і на 2012 р. було заплановано виділити 206,4  
мільйонів гривень.7   

Висловлювалися думки, що, такі програми фактично створюють спотворення 
ринку, бо підтримка виділяється не через ринкові механізми, а шляхом надання 
державою прямих субсидій. До того ж, ці заходи не націлені на МСП і мають дуже 
широкі критерії щодо права користування програмами, а це означає, що 
фактичними бенефіциарами стають головним чином великі учасники ринку (von 
Cramon-Taubadel et al., 2007).  

Раніше запропонована політика передбачала виділення частки бюджетних 
асигнувань на компенсацію процентної ставки коштів для розвитку 
інфраструктури фінансування в сільській місцевості (OECD-World Bank, 2004). Ця 
ініціатива мала охопити створення ринкових механізмів та залучення таких 
приватних учасників ринку як банки, страхові компанії, лізингові фірми, 
постачальники кредитної інформації, і т.п. Держава рухається в цьому напрямку і 
поступово скорочує фінансування  цих двох головних програм підтримки 
(компенсація процентної ставки і лізингова схема) та перерозподіляє кошти  на 
реалізацію ширшого пакету заходів.8  

Поточні заходи державної підтримки не націлені ні на головні 
сільськогосподарські регіони, ні на МСП з обмеженим доступом до 
фінансування  

У 2011 р. для програми компенсації процентної ставки і програми лізингу 
сільськогосподарської техніки було виділено 624 мільйони гривень (Ministry of 
Agriculture Policy and Food of Ukraine, 2012).   

Розбивка за регіонами коштів, виділених для цих заходів державної підтримки 
показує, що регіони з відносно високим внеском в сільськогосподарське 
виробництво не отримують підтримки в пропорції до їх потреб. Це стосується 
Черкаської, Вінницької, Полтавської та Харківської областей, які дають велику 
кількість сільськогосподарської продукції, але отримують скромні асигнування 
через державні програми. Черкаська і Київська області та місто Київ мають 
подібний обсяг сільськогосподарського виробництва, але дуже різний доступ до 
державної підтримки: у 2011 р. місто Київ отримало майже в 5 разів більше 
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підтримки Черкаській та Київській областям. Це можна пояснити тим, що 
більшість агропромислових комплексів мають свої штаб-квартири в Київській 
області та місті Києві. Інший приклад, - Донецька область дає менше 
сільськогосподарської продукції, ніж Вінницька, проте у 2011 р. отримала 94 
мільйони гривень державної підтримки сільському господарству, коли Вінницькій 
області  було виділено лише 4,3 мільйона гривень (Графік 3.4).   

Графік 3.4 Регіони з важливим сектором сільського господарства все ще мають державну 
підтримку на низькому рівні 

 

Примітка: Сільськогосподарські програми державної підтримки включають i) програму компенсації процентної 
ставки, іі) лізингову програму. 

Джерело: Державний комітет статистики України (SSCU) (2011), Статистичний щорічник: Сільське господарство 
України 2009, SSCU, Київ. Міністерство аграрної політики і продовольства України (2012) «Реалізація  фінансової 
підтримки сільськогосподарським об'єктам через механізм компенсації процентної ставки і оплати лізингу», 
внутрішній робочий документ. 

Коли йдеться про компенсацію процентної ставки, процентна ставка, що 
субсидується, становила 15,5%, у 2011 р., і вона менше середньої процентної 
ставки 19%, яку банки виставляли позичальникам в агробізнесі (Графік 3.5). Згідно 
даних, опублікованих Міністерством аграрної політики і продовольства України, 
субсидії були надані близько 60 компаніям в агробізнесі, а це мала частка 
агробізнесу. Цими 60 позичальниками стали агрохолдинги і великі учасники ринку 
(USAID, 2012a). Таким чином, цей захід може задовольнити лише маленьку частку 
попиту на фінанси в секторі агробізнесі. Два висновки повстали з аналізу 
отриманої інформації: по-перше, програма не охоплює велику кількість компаній в 
агробізнесі; по-друге, компанії, що отримують економічну вигоду завдяки схемі 
підтримки, не обов'язково мають проблеми з доступом до фінансування. 
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Програма субсидії процентної ставки має справу з рядом проблем. Перша, - не 
визначені критерії права на використання підтримки за програмою: всі бізнес-
структури можуть звернутися, безвідносно їх розміру, обороту і призначення 
позики. Друга, - субсидії не мають встановленого граничного розміру відносно 
розміру позики. Тому учасники ринку, які одержали велику позику, отримають 
великі субсидії, а відтак - програма охоплює менше бізнес-структур. Третє, - процес 
подання заявки складний і непрозорий.  Четверте, - банки мають стимул піднімати 
процентну ставку для агробізнесу, коли знають, що позичальник отримає субсидію 
від схеми підтримки. Останнє, - субсидія поширюється тільки на позики 
комерційних банків і не охоплює позики від інших кредиторів (таких як, 
наприклад кредитні спілки).      

Графік 3.5 Програма компенсації процентної ставки: процентні ставки для сектору 
агробізнесу та їх компенсація державою, 2005-2011 (%)  

 

Джерело: Міністерство аграрної політики і продовольства України (2011), Фактичні видатки фінансування 
Міністерства аграрної політики  у 2005 – 2011 роках, Міністерство аграрної політики і продовольства України, 
Київ. 

З 1999 р. державна компанія УкрАгроЛізинг відповідає за програму за лізингу 
сільськогосподарської техніки. Однак, ця компанія зазнала збитків від своїх 
операцій та піддавалася критиці через її домінування на ринку. Крім того, 
УкрАгроЛізинг не спроможна задовольнити всі заявки фермерів, і це означає, що в 
середньому задовольняється лише маленька частка заявок (FAO, 2010).  

Середовище діяльності комерційних банків залишається уразливим  

Глобальна фінансова криза, що швидко поширювалася до середини 2008 р., 
справила значний негативний вплив на банківську систему України, яка все ще 
залишається уразливою.  Кредитний бум періоду 2004–2007 років  досягнув піку на 
рівні  77% річного зростання кредитування на внутрішньому ринку в 2007 р., за 
оцінкою єБРР. Однак, розширення кредитування уповільнилося у 2008 р. і різко 
скоротилося у 2009 р., коли кредитування на внутрішньому ринку зросло тільки на   
3,9%.  Із початком кризи євро у 2010 р. реальне кредитування скорочується.   
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У фінансовому проникненні існують значні регіональні невідповідності 

Регіональні невідповідності ще ясніше демонструє розбивка банківських позик 
сільськогосподарському сектору за регіонами у порівнянні з їх валовим 
сільськогосподарським продуктом (Графік 3.6). Це відповідає попередньо описаній 
тенденції заходів державної підтримки (Графік 3.4). У квітні 2012 р. київська 
область і місто Київ мали виданих кредитів сільськогосподарському сектору на 
суму майже 17 мільярдів гривень (Національний банк України, 2012). частково цей 
факт пояснюється розташуванням штаб-квартир декількох фірм у столичному 
регіоні.  

Дніпропетровську та Одеську області  можна розглядати як приклад регіонів з 
подібними природними багатствами, але різним рівнем фінансового проникнення. 
По-перше, у них подібна площа земель - близько 2200 тисяч гектарів. По-друге, 
вони також мають подібну щорічну середню кількість найманих працівників на 
сільськогосподарських підприємствах, - близько 36 000. Проте, кількість аграрних 
підприємств в Одеській області є більшою: близько 6900 компаній в агробізнесі 
порівняно до 4000 у Дніпропетровській області (SSCU, 2010), що свідчить про  
більшу фрагментацію сільськогосподарського виробництва в Одеській області, з 
більшою кількістю МСП. Не зважаючи на подібні характеристики, обсяг 
сільськогосподарських позик в Дніпропетровській області набагато більший (понад 
5 мільярдів гривень), ніж в Одеській (869 мільйонів гривень), і те ж саме можна 
сказати і про валовий сільськогосподарський продукт.9 Поясненням цієї 
невідповідності може бути низький рівень фінансового проникнення в Одеській 
області. З іншого боку, Дніпропетровська область - індустріальний район, що 
спеціалізується на виробництві чавуну, тканин і аерокосмічного обладнання серед 
іншого, що з плином часу привабило банки та інших постачальників фінансових 
послуг.   

Ця гіпотеза знаходить підтвердження у розбивці даних за кількістю фінансових 
установ. Дніпропетровська область має майже на 60% більше фінансових установ, 
ніж одеська: в 2010 р. у Дніпропетровській області їх було майже 1220, порівняно 
до 770 в Одеській (Графік 3.7).  
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Графік 3.6 Банківські позики сільському господарству у порівнянні з валовим 
сільськогосподарським продуктом (млн. гривень) 

 

Джерело: Національний банк України, Статистика: Монетарна статистика 
http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/category?cat_id=47418, станом на 1  червня 2012 року, Національний 
банк України, Київ. Державний комітет статистики України (SSCU) (2011), Статистичний щорічник: Сільське 
господарство України 2009, SSCU, Київ. 
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Графік 3.7 Кількість фінансових установ по областях, абсолютна кількість у 2010 р. 

 

Примітка: З вибірки видалені місто Київ і Київська область, бо в них набагато вища кількість фінансових установ (понад 6300 
у  2010 році). Середня кількість, представлена на Графіку, була тому обчислена, з виключенням  міста Київ і Київської 
області. 

Джерело: SSCU (2010), Статистичний щорічник: Сільське господарство України 2009, SSCU, Київ. 

Хоча обидві області мають подібну робочу силу в сільському господарстві, а 
також доступні землі, виглядає так, що регіон з найвищим фінансовим 
проникненням має кращий доступ до фінансування сільського господарства. Без 
допущення будь-якого причинно-наслідкового взаємовідношення, присутність у 
Дніпропетровській області більшої кількості банків, через інші причини ділового 
характеру, могла допомогти агробізнесу отримати краще фінансування.  

недоліки поточних заходів підтримки ще краще відтіняють переваги 
СГК  

Досвід реалізації поточної аграрної політики, що адресована доступу до 
фінансування, демонструє наступні недоліки існуючої системи:  

 Не існують вимоги до права на участь в системі підтримки. Поточна 
політика не націлена на групи з особливо обмеженим доступом до 
кредитування,  а наявні широкі критерії права на підтримку спрацьовують 
так, що всі компанії можуть звернутися, не дивлячись на те, чи обмежений 
у них доступ до фінансування, чи ні. 

 Державна підтримка зараз не зосереджується на ключових регіонах з 
великим обсягом сільськогосподарського виробництва і потенціалом в 
секторі, але з низьким рівнем кредитування.   
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 Акцент робиться на зниженні вартості запозичення (наприклад, через 
програму компенсації процентної ставки), замість того, щоб зосередитися 
на охопленні фінансуванням (наприклад, через програми, які націлені на 
МСП).  

 Залучення практиків та учасників ринку (а це, наприклад, приватні банки, 
кредитні спілки, кооперативи) на разі є слабким місцем. Такі зацікавлені 
сторони можуть допомогти визначити життєздатні проекти МСП, що не 
мають  доступу до фінансування.  

 До цього часу в операційних аспектах цих програм підтримки домінує 
державне втручання (наприклад, скрінінг заявок, виділення субсидій). 

СГК могла би сприяти вирішенню цих проблем. По-перше, конкретизовані СГК 
критерії користування правом на підтримку допоможуть державі визначити 
специфічну цільову групу. По-друге, схема може для початку зосередитися на 
ключових сільськогосподарських регіонах. По-третє, банки-учасники схеми можуть 
управляти операційними процесами і забезпечити їх  ефективність. Банки повільно 
стануть ближче до сектора агробізнесу  і розумітимуть потреби своїх клієнтів.  

Існуючі ініціативи приватного сектора подають цікавий приклад 
того, як учасники ринку формують зв’язки в рамках ланцюга доданої 
вартості з метою розподілити ризики    

Існуючі ініціативи, скеровані міжнародними донорами, були започатковані із 
залученням приватних учасників ринку. Це - цікавий приклад того, як учасники 
ринку з метою розподілення ризику формують зв'язки уздовж ланцюга створення 
доданої вартості. Це також демонструє залучення зарубіжних компаній, що вже 
інвестували в Україні.  

Недавно були започатковані деякі механізми розподілення ризику за участю 
міжнародних фінансових установ і приватних банків. Наприклад, починаючи з 
2011 р., МФК, що належить до групи Світового банку, створила партнерство з 
дочірньою структурою Raiffeisen Bank International (Австрія) в Україні та Bayer, - 
багатонаціональною компанією, що спеціалізується в сфері охорони здоров'я, 
виробництва продуктів харчування та харчових додатків, а також високо 
технологічних матеріалів. Вони розробили механізм, що дозволяє фермерам 
купувати продукцію Bayer у борг і повернути кредит на ці закупівлі, коли 
відбудеться продаж сільськогосподарської продукції. в 2012 році подібний 
механізм започаткований в Україні МФК, Credit Agricole, - дочірнім банком Credit 
Agricole (France), - і фірмою Bayer. Схема розподілення ризику обговорюється ЄБРР, 
- найбільшим відособленим інвестором в регіоні, - і Raiffeisen Bank Aval, що 
надаватиме гарантію позикам банку на цілі сільського господарства.  

Інша ініціатива – проект AgroInvest за підтримки  USAID, що надає технічну 
допомогу і підтримку розбудові спроможності банків, кредитних спілок і учасників 
ланцюга створення доданої вартості з метою розповсюдити кращу практику 
кредитування сектора агро бізнесу (Вставка 3.4). 
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Вставка 3.4 Проект AgroInvest за підтримки USAID 

Проект AgroInvest фінансується агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Його мета - 
надати технічну підтримку сектору агробізнесу. Одне з головних завдань проекту AgroInvest - сприяти 
формуванню аграрної політики, що буде більш передбачуваною та орієнтованою на ринок, а це 
матиме наслідком зростання обсягу інвестицій і сталий розвиток сектору. Починаючи з 2011 р., 
AgroInvest в партнерстві зі Світовим банком і відповідними відомствами досліджує державне 
управління земельними ресурсами в Україні для формування його оцінки.   

Проект складається з трьох компонентів: перший - формування і реалізація стратегії реформ 
політики; другий - вдосконалення доступу до фінансових послуг виробників малого і середнього 
масштабу; третій -  розвиток каналів сільськогосподарського маркетингу. В контексті другого 
компоненту проект підтримує вдосконалення спроможності банків кредитувати агробізнес, також і в 
сільській місцевості. Крім того, проект надає підтримку розбудові спроможності кредитних спілок, що 
кредитують сільське господарство.  

Очікуються такі результати діяльності проекту: 

 зменшення мінливості аграрної політики та її більша ринкова орієнтація, що має підвищити 
конкурентоспроможність та сприяти залученню інвестиції; 

 стабільний доступ до фінансових послуг, особливо для виробників малого і середнього 
масштабу;  

 ефективніша інфраструктура ринку для МСП та інших учасників ланцюга доданої вартості. 

Джерело : USAID (2012b), Огляд проекту AgroInvest, Проект USAID AgroInvest в Україні, Київ. 
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Примітки 
 
1  Присутність держави істотна в країнах Азії, але є також і СГК, що діють без залучення 

держави (Beck et al., 2010).  

2  Розмір комісійних розраховується як процент від суми кредиту або гарантії. МСП може 
сплатити комісійні безпосередньо СГК, або комісійні сплачує кредитор. 

3  Для порівняння між країнами обчислюються стандартизовані комісійні. Коли існує декілька 
ставок, вибирають базову. 

4  Коефіцієнт гарантійного покриття може коригуватися на підставі кредитного рейтингу 
позичальника: наприклад, в Кореї KODIT покриває гарантією близько 50% в позиках 
компаніям з  високими балами кредитної оцінки та 90% суми позики компанії з нижчими 
оцінками. Це можна пояснити тим, що банки вимагатимуть більшої підтримки при 
кредитуванні більш ризикових позичальників.   

5  Доходи бюджету, вирахувані як консолідовані надходження держави (включно з 
отриманими грантами та  поверненням кредитів), становили 315 млрд. гривень у 2010 р., 
згідно оцінки the Economist Intelligence Unit (2012) на базі даних  Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України.  

6  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р, No. 68. 

7  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р, No. 247. 

8  Асигнування для програми компенсації процентної ставки за кредитами сільському 
господарству та за програмою лізингу сільськогосподарської техніки становили 624 мільйони 
гривень у 2011 р., а на 2012 р. заплановані на рівні 206,4 мільйони гривень. Це говорить 
про скорочення такої прямої підтримки з боку держави.      

9  На кінець квітня 2012 р. сума кредитів,  виданих сектору сільського господарства банками, 
згідно звіту НБУ.    
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ГЛАВА 4 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІТИКИ З МЕТОЮ 
ПОКРАЩИТИ ДОСТУП ДО ФІНАНСУВАННЯ мсп В 

СЕКТОРІ АГРОБІЗНЕСУ  

В цій главі запропоновано конкретні рекомендації щодо започаткування СГК для МСП в секторі 
агро-бізнесу в Україні.   

Наступні рекомендації щодо політики потрібно розглядати як засоби 
покращення поточних умов для започаткування СГК в Україні та поліпшення 
доступу до фінансування аграрних МСП. В наступних розділах будуть детально 
описані їх аспекти. По-друге, мова буде про більш загальні комплексні 
довгострокові напрямки політики, необхідні для досягнення сталості цим 
варіантом політики з плином часу.    

Зацікавлені сторони мають узгодити місію, структуру державного 
управління та розподіл функцій між  учасниками схеми з державного 
і приватного секторів  

Потрібно досягнути згоди щодо заяви про місію СГК та оприлюднити її   

Рекомендовано, щоб засновники схеми та банки-учасники узгодили і 
оприлюднили виважену заяву про місію СГК. На базі оцінки поточних заходів 
державної підтримки, сГК рекомендовано сфокусувати увагу на досягненні 
збалансованості наступних важливих цілей:  

i. ефект доповнення: за наявності СГК, МСП, що не мали доступу до 
кредитування, отримують його, а без схеми такі компанії були би відрізані 
від фінансового ринку. Аналіз заходів державної підтримки в Україні 
показує, що цієї складової на разі  бракує, а державну підтримку розмиває 
участь компаній, що не мають проблем з доступом до фінансування.  

ii. Фінансова сталість: ефективна СГК має з плином часу покривати власні 
видатки. Це особливо важливо в Україні, де інші програми державної 
підтримки функціонують зі збитками. Необхідно уникати політики будь-якої 
амністії боргу, і ця позиція має  бути оприлюднена і реалізована через 
санкції.  

Для початку, СГК може охопити середній сегмент МСП. Такі МСП мають бути а 
ні дуже маленькими, бо це зробить схему інструментом мікро фінансування, а ні 
дуже великими, бо розмір позик буде занадто великим і загрозливим для 
фінансової стабільності  схеми.  
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Необхідно розробити критерії права користуватися СГК для чіткого 
націляння на МСП з обмеженим доступом до кредиту  

Схема має забезпечити підтримку специфічній цільовій групі компаній, що 
обмежені у доступі до кредиту. рекомендовано провести аналіз для визначення 
кількості цільових МСП, їх характеристик і потреб у фінансуванні.  Цей аналіз 
попиту потрібно узгодити з аналізом пропозиції кредитування в регіоні. Цього 
можна досягти через проведення опитування, або через отримання деталізованої 
фінансової звітності від компаній.  

За початковою оцінкою, СГК можна націлити на невеликий сегмент 
хазяйств, що працюють на площі від 100 до 2 000 га 

За відсутністю такої інформації, наступний приблизний розрахунок забезпечує 
початкову оцінку і кількісне представлення характеристик фінансового розриву в 
Україні. Прогнозний розрахунок бере до уваги наступні дані:  

i. Розбивка кількості підприємств за розміром земельних угідь; 

ii. Середній рівень потреб у фінансуванні протягом року: це залежить від ряду 
чинників, таких як тип хазяйства, чи  виробництво потребує більше 
капіталовкладень, або є більшою мірою трудомістким. Модель оцінки була 
надана експертами Проекту USAID AgroInvest в україні, а потім її було 
протестовано за участю інших учасників ринку.  

iii. Відсоток МСП, що не мають доступу до кредиту: це гіпотетичний відсоток в 
межах певної групи компаній, що мають обмежений доступ до 
фінансування.  

iv. Відсоток позик, охоплених банками: це передбачає, що банки кредитують 
певний відсоток потрібного фінансування. Це стосується ферм середнього 
розміру, але не інших сегментів, які відрізані від кредитного ринку.  

На базі доступної інформації, запропоновано націлитися на маленький сегмент 
фермерів з наділами 100-2000 га (Графік 4.1). Сегмент мікро-фермерів є занадто 
малим для фокусу СГК і може  отримувати підтримку через програми мікро-
фінансування.  З іншого боку, середній сегмент, який складається з хазяйств із 
2000-10000 га, має високі середні фінансові потреби (наприклад, 2 мільйони 
гривень на рік), що вимагає значного фінансування з боку СГК. 

Варто зазначити декілька застережень відносно оцінки, і серед них той факт, 
що оцінка виконується без урахування типу обробки землі хазяйством. Проте, це 
забезпечує відправну точку оцінки незадоволеного попиту МСП щодо 
кредитування. По-друге, це дає уяву про необхідне реагування держави на 
підтримку різних типів хазяйств через цілеспрямовані заходи.  

Рекомендовано, щоб в процесі розробки критеріїв права користування схемою 
був урахований  не лише розмір хазяйства, але й інші параметри, що можуть 
допомогти оцінити його ділову активність, - наприклад оборот, середня 
прибутковість та інші фактори.  
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Графік 4.1 Середній річний рівень фінансових потреб аграрних МСП в Україні  

 

Джерело: Аналіз OECР на базі даних  Держкомстату України (SSCU) (2011), сільське господарства в Україні, 
Статистичний щорічник 2009, Держкомстат, Київ. Оцінки середніх річних  потреб у фінансуванні скомпільовані 
на підставі інформації, наданої USAID (2012a), “Remarks on current status of agri-lending to Small and Medium 
Producers”,  внутрішній робочий документ, Проект USAID AgroInvest та інтерв'ю з учасниками ринку.  

Фокус на ключових регіонах дозволить пріоритизувати використання 
обмежених коштів  

Рівень незадоволеного попиту на кредитування настільки високий, що його 
неможливо задовольнити  по всій країні, беручи до уваги обмеженість фінансів. 
Націлений підхід з фокусом на ключових регіонах з високим обсягом 
сільськогосподарського виробництва і низькими рівнем кредитування виробництва 
може спрацювати, і тому рекомендовано пріоритизувати початкове фінансування 
та націлити його на ключові регіони.  

За відсутності детальніших даних на рівні компаній, початкову оцінку можна 
виконати шляхом аналізу невідповідностей серед регіонів. Така оцінка не розрізняє 
МСП і великі компанії через відсутність даних для їх поділення. Якщо порівняти 
фінансування сільського господарства і обсяг сільськогосподарської продукції, 
можна обчислити, скільки додаткового фінансування потрібно кожній області, щоб 
вийти на лінію регресії (Графік 4.2, 4.3), за умови рівного обсягу виробленої 
продукції. Результати цієї вправи визначають найбільші фінансові розриви (Графік 
4.4).   

Оцінка свідчить, що початковою метою СГК можуть стати наступні області: i) 
Черкаська, іі) Вінницька, iii) Полтавська, і iv) Харківська (Графік 4.4). Ці регіони 
дають високий обсяг сільськогосподарського виробництва, але мають низький 
рівень кредитування агробізнесу. Цікаво, що державна підтримка цим регіонам 
також існує на дуже низькому рівні, про що вже була мова (Графік 3.1).  

СЕРЕДНЯ СУМА ПОТРЕБИ У 
ФІНАНСАХ НА РІК,

грн.

% КОМПАНІЙ З 
ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ КРЕДИТУ

МЕНШ  100 га 100 ‐ 1 000 га 2 000 – 10 000 га

КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ

1 000 – 2 000 га

33 500

99% 90% 80% 70%

10 000 2 800 2 900

18 тис. 300‐700 тис. 800 тис. – 1 млн. 2 млн.

! !

МІКРО МАЛІ СЕРЕДНІ

ВІДСОТОК НАДАНИХ 
БАНКАМИ КРЕДИТІВ

Немає даних
30%

Немає даних Немає даних
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Графік 4.2 Запропоновано фокус на чотирьох ключових регіонах з великим 
фінансовим розривом  

 

Примітка: Фінансування сільського господарства обчислено як сума банківських позик та державної підтримки 
сільському господарству. Державна підтримка – це сума відшкодування процентної ставки і підтримки через 
програму лізингу.  

Джерело: Держкомстат України (SSCU) (2011), сільське господарства в Україні, Статистичний щорічник 2009, 
Держкомстат, Київ. Національний банк України, Статистика: монетарна статистика, 
http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/category?cat_id=47418, станом на 1 червня 2012 р., НБУ, Київ. 
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Графік 4.3 Порівняння області з недостатнім та із завеликим фінансуванням 

 

Джерело: Аналіз OECР виконано на таких даних: Держкомстат України (SSCU) (2011), сільське господарства 
в Україні, Статистичний щорічник 2009, Держкомстат, Київ. Національний банк України, Статистика: монетарна.  

 

Графік 4.4 Фінансові потреби (млн. гривень) і середній еталонний коефіцієнт (%) у 
головних фокусних регіонах 

 

Примітка: - коефіцієнт обчислено як співвідношення фінансування сільського господарства і валової 
сільськогосподарської продукції. Фінансування сільського господарства обчислено як сума банківських позик та 
державної підтримки сільському господарству. Державна підтримка – це сума відшкодування процентної ставки і 
підтримки через програму лізингу. 

Джерело: Аналіз OECР виконано на таких даних: Держкомстат України (SSCU) (2011), сільське господарства в 
Україні, Статистичний щорічник 2009, Держкомстат, Київ. Національний банк України, Статистика: монетарна 
статистика, http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/category?cat_id=47418, станом на 1 червня 2012 р., НБУ, 
Київ. 
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Необхідно визначити комерційні банки та учасників ринку, активних 
у сільській місцевості   

Рекомендовано співпрацювати з банками, що діють на місцевому рівні в цих 
регіонах. Це можливість максимізувати ефект обмеженого фінансування там, де 
більш всього воно потрібно. Приклад СГК, що функціонує в Афганістані за 
підтримки Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG), - німецького 
банку розвитку, - з фокусом на сільських регіонах, може бути цікавим прикладом 
такої співпраці (Вставка 4.1). 

Для визначення банків-учасників ОЕСР рекомендує встановити контакти з 
банками, які: i) вже мають справу з агробізнесом, іі) присутні в сільській місцевості 
та iii) зацікавлені в поширенні своєї діяльності на МСП. 

На пізнішій стадії, також рекомендовано розбудувати мережу офісів СГК в 
сільських областях: наприклад, по одному офісу в ключових регіонах, аби мати 
тісний контакт з учасниками ринку, сільськими кооперативами, асоціаціями 
фермерів та іншими. 

 

Вставка 4.1 СГК в Афганістані: регіональна мережа, що охоплює 11 провінцій 

У 2005 р. в Афганістані було започатковано СГК з початковим спільним фінансуванням USAID і 
Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Зараз оборотний капітал 
цієї сГК становить 9 млн. доларів США. До реалізації та управління було залучено DEG.    

Цільова група схеми – афганські МСП з потребою в кредиті між 3000 і 1 млн. доларів США. 
Діяльність СГК поширена на 11 різних регіонів для охоплення МСП в сільській місцевості. Наприклад, 
в 2011 р. 57% обсягу кредитів було надано поза межами Кабула. Ця інноваційна концепція 
передбачала гарантійне покриття до 72% суми виданого кредиту, скориговану на ризик  оплату 
наданої гарантії та надання технічної підтримки для розвитку технології кредитування МСП.  

Сукупна сума виданих МСП позик становила понад 80 мільйонів доларів США; до кредитування 
більше 2 500 МСП були залучені три місцеві банки-партнери СГК. До цього часу було забезпечено 
приблизно 26 000 робочих місць, і переваги програми охопили більше 200 000 членів родин 
позичальників. Чистий коефіцієнт збитків був менше 1%; операційна діяльність вийшла на 
беззбитковий рівень. 

З досвіді цієї інноваційної моделі СГК можна отримати наступні уроки: СГК необхідно мати 
достатній капітал і користуватися практичною технічною підтримкою на базі технологій 
кредитування МСП, а також розробляти структуру СГК відповідно конкретному контексту. Ці аспекти 
відіграють важливу роль для усунення морального ризику.  

Джерело: DEG (2012), “DEG‘s Innovative SME Financing (Afghanistan‘s) Credit Guarantee Fund”, SME frontier facility, 
презентація на тематичному семінарі OECD-DEV EDFI “The Role of Development Banks in Mobilising the Private 
Sector in Developing Countries”, Париж, 13 червня. Інтерв’ю з д-ром Томасом Кохом від 30 липня 2012 р.   
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Спочатку можна виділити невеликі кошти, і розширити масштаб діяльності, коли 
схема дасть позитивні результати  

Потрібно, щоб існувало зобов'язання держави щодо реалізації сГК, щоб 
учасники ринку були впевнені, що цей захід має достатню державну підтримку. В 
цілому, розмір фонду залежить від завдань схеми і потреб, які мають бути 
погодженими між учасниками з боку держави і з боку приватного сектора. Це 
також є функцією кількості цільових обмежених в доступі до кредиту компаній і 
розміру позики, покритої гарантією. Доцільно обговорити з банками, чи 
запропонований розмір фінансування вони сприймають як достатній для покриття 
виданих гарантій в разі невиконання зобов’язань позичальниками.  

Початкове фінансування може бути передбачене в Державному бюджеті на 
2013 р. Можна також передбачити перерозподіл фінансування інших 
сільськогосподарських програм на підтримку СГК.  

Виділення фінансування вимагає взаємодії з учасниками ринку, бо потрібно 
правильно визначити його початковий рівень для запуску схеми. Початкова 
пропозиція невеликої СГК може становити декілька сотень мільйонів гривень.  
Почавши з цього рівня зобов'язання, рекомендовано, аби держава продовжила 
обговорювання і стимулювала інтерес інших приватних учасників ринку, 
міжнародних фінансових установ і донорів до фінансової участі в схемі.   

Ілюстрація того, як обчислити початкове фінансування беручи до уваги  
леверидж схеми, подана у Вставці 4.2. 
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Вставка 4.2 Ілюстративний приклад обчислення потреби у фінансування з урахуванням 
ефекту левериджу  

За результатами представленої у попередньому розділі початкової оцінки, визначені чотири 
області, що потребують кредитування на рівні 15 мільярдів гривень.  

На початковій стадії функціонування СГК і залежно від рівня невиконання зобов’язань 
компаніями, леверидж може бути 5. В цьому випадку, повний обсяг потрібного фінансування 
становитиме 3 мільярди гривень, які надають державні та приватні учасники. За умови вищої оцінки 
левериджу – наприклад 12,  - фінансування має бути на рівні 1,2 мільярда гривень. З деякою участю 
приватного сектора, потрібно буде мобілізувати державних коштів на рівні 800 мільйонів гривень.  
(Графік 4.5).  

Графік 4.5 ілюстративна оцінка потреб фокусних регіонів у фінансуванні 

 

 

Джерело: OECР виконала аналіз на підставі даних Національного банку України, Статистика: монетарна 
статистика http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/category?cat_id=47418, станом на 1 червня 2012 р., 
Національний банку України, Київ. Міністерство аграрної політики і продовольства України (2012), “Реалізація 
фінансової підтримки сільськогосподарським об'єктам через механізм компенсації процентної ставки і оплати 
лізингу“, внутрішній робочий документ. 
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Напрямок дій в довгостроковій перспективі охоплює розроблення механізмів 
управління та започаткування обговорення формату державного управління  

Ці конкретні рекомендації щодо започаткування СГК в Україні будуть 
реалізовані ефективніше, якщо підтримані комплексом реформ. Наступні напрями 
реформи могли би створити контекст для скоординованої підтримки покращенню 
доступу до фінансування (вставка  4.3). 

 

 

Щоб зменшити моральний ризик, рекомендовано запровадити скоригований 
на ризик механізм ціноутворення та націлитися на досягнення коефіцієнту 
часткового відшкодування. 

Через обмеженість наявних в Україні даних, фінансові та не фінансові критерії 
для МСП можна відобразити у картці набраних МСП балів. Наприклад, сюди 
можна включити наступну інформацію: i) загальний обсяг реалізації, ii) історію 
платежів, iii) леверидж боргу, iv) історію повернення кредитів, v) досвід у веденні 
діяльності (роки) та vi) організаційно-правова (приватне підприємство, приватна 
особа - підприємець, партнерство, компанія з обмеженою відповідальність, і т.і.).    

Вставка 4.3 СГК виграла би від реалізації сталих реформ, націлених на покращення доступу 
до фінансування в Україні 

Проблеми у фінансуванні сільського господарства тісно пов’язані із загальними правовими 
засадами країни та її макроекономічним середовищем. 

Для спрощення умов кредитування агробізнесу, подальші реформи режиму вимог до застави 
могли б усунути обмеження, що заважають кредитуванню цього сектора. По-перше, мораторій на 
продаж землі сільськогосподарського призначення  перешкоджає аграрним компаніям використати 
землю як заставу. Тому вони мають використовувати інші активи як джерела застави. По-друге, 
учасники ринку повідомили, що зараз вимоги до застави досягають 150-200% від суми позики, що 
набагато перевищує наявні активи аграрних компаній.  

Спроможність оцінювати ризики також потребує розбудови. Особливу увагу потрібно приділити 
визначенню і кількісному виразу ризиків уздовж ланцюга постачання в сільському господарстві. 
Потребують вдосконалення ринкові інструменти управління сільськогосподарськими ризиками як на 
рівні ферми (наприклад, послуги підтримки бізнесу), так і на рівні банків (наприклад, передача 
ризику третім сторонам, або розподілення ризику між учасниками ланцюга постачання).  

Створення державою сприятливого підгрунття  для СГК є важливим, однак, розробники 
політики мають делегувати приватним учасникам схеми оперативну сторону її діяльності, включно з 
такими аспектами як скрінінг заявок, оцінка ризику, тощо. При визначенні функцій та обов'язків 
рекомендовано призначити ролі і приватному сектору.  

Нарешті, дуже важливо встановити діалог з такими учасниками ринку як сільські кооперативи, 
кредитні спілки, аби розуміти фактичні потреби фермерів.  

Джерело : OECР (2012), “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України“, внутрішній робочий 
документ, ОЕСР, Париж   
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Досвід ОЕСР показує, що з більш ризикових позичальників стягують більший 
розмір комісійних, ніж з позичальників, чий ризик сприймається я к невеликий.     
Крім того, для сектора агробізнесу відповідним середнім значенням коефіцієнту 
часткового відшкодування буде 60%. Обидва ці підходи допомагають упереджати 
моральний ризик.  

На додаток, потрібно сформувати рішення стосовно регулювання і нагляду 
СГК. сГК можна регулювати як фінансову установу, або надати схемі іншого 
статусу; функції нагляду може виконувати Центральний банк або інший 
уповноважений орган. У будь-якому випадку, рекомендовано організувати чіткий 
контроль, забезпечити прозорість і деталізовану звітність щодо виданих гарантій. 
Бажано визначити низку прозорих показників оцінки. Всі ці заходи з плином часу 
допоможуть оцінювати операційні результати і вплив діяльності СГК.  
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ГЛАВА 5  

РУХ ВПЕРЕД 

В цій главі окреслено можливий план дій на підтримку розробників політики в розробленні та 
започаткуванні СГК.   

Запропоновані кроки: план дій для розроблення і започаткування СГК  

Рекомендації, викладені у Главі 4, конкретно стосуються розроблення та 
створення СГК. Поданий далі план реалізації передбачає стратегію виконання 
поставлених завдань протягом наступних двох років (Графік 5.1). Діяльність можна 
організувати в рамках трьох напрямків:  

 Перший напрямок – узгодити та оприлюднити місію.  По-перше, на рівні 
уряду має відбутися обговорення можливої місії сГК. По-друге, для 
узгодження запропонованої місії можна організувати зустріч з приватними 
учасниками ринку та потенційними донорами. Нарешті, узгоджену місію 
необхідно повідомити громадськості.  

 На другому напрямку діяльності має бути визначена мета сГК і розроблені 
відповідні критерії  користування схемою. Перш за все буде виконана 
оцінка характеристик МСП. По-друге, встановлені критерії  користування 
схемою обговорюються з банками-учасниками схеми. Нарешті, 
потребуватиме підсилення співробітництво з банками, що працюють з 
аграрними МСП в сільській місцевості.  

 Третій напрямок охопить виділення коштів і залучення приватних 
учасників ринку. По-перше, початкове фінансування для започаткування 
СГК має надійти з Державного бюджету. По-друге,  необхідно з’ясувати  
можливості залучення до фінансування приватних учасників ринку. 
Нарешті, будуть визначені потенційні банки. Що можуть бути учасниками 
схеми.  

Також необхідно розпочати обговорення структури управління СГК з 
відповідними зацікавленими сторонами. Рекомендовано визначити  зацікавлені 
сторони і залучити їх. Сюди відносяться національний банк України, Міністерство 
аграрної політики і продовольства, Міністерство фінансів і Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі. Також необхідно залучити банки, що працюють в 
сегменті МСП у визначених пілотних регіонах.  
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Кінцевий варіант плану дій має містити конкретні часові рамки реалізації 
кожної діяльності. 

  

Графік 5.1 Пропозиція плану дій, СГК 

 

Джерело OECР (2012), “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України, РГ з агробізнесу”, внутрішній 
робочий документ, OECР, Париж. 

На шляху вперед ОЕСР продовжить співпрацю з Урядом України на підтримку 
діяльності з покращення доступу до фінансування в секторі агро бізнесу.  
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