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ПРОЕКТИ «АГРОФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ» В ЄВРОПІ ТА
ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ
АГРОФІНАНСОВИЙ ПРОЕКТ В ЄВРОПІ ТА
ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРНИХ
РОЗПИСОК

ЗАДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО
ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРОЕКТ
ЗОСЕРЕДЖУЄ УВАГУ НА:

АГРОФІНАНСИ
 - Стратегія
агробізнесу
 - методики оцінки
агроризиків
 - Спеціалізовані
агрокредитні
продукти
 - Навчання
керівників
фермерських
господарств
 - Електронні
1 нефінансові послуги

ЗАДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО
ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ТА
СЕРЕДНІХ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
ЯК ФІНАНСОВГО ІНСТРУМЕНТУ В УКРАЇНІ
ПРОЕКТ ЗОСЕРЕДЖУЄ УВАГУ НА:

АГРОСТРАХУВАННЯ
• - Створення
дозвільного
середовища для
запровадження
системи агрострахування
• - Збільшення
внутрішнього
потенціалу/розробка
страхових продуктів
• - Навчання фермерів
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Реформа
законодавства
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Розвиток
Нарощу3 приватного
вання
сектору
потенціалу
сектору

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
Аграрна розписка – це документ, що фіксує безумовне
зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою,
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або
сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах
Майбутній врожай як застава – основна застава – це
майбутній врожай на конкретних земельних ділянках
Моніторинг врожаю – право, передбачене Законом
Національний реєстр аграрних розписок
Цей інструмент було створено в Бразилії, де він дає можливість
сільгоспвиробникам залучати щороку 25 млрд. доларів, крім 40 млрд.
доларів, що залучаються за допомогою інших інструментів
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МЕТА – ЗРОБИТИ АГРАРНУ РОЗПИСКУ ЦІННИМ ПАПЕРОМ,
ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ НА РИНКУ

ТОВАРНА

ФІНАНСОВА

Поставка
сільгосппродукції

Виплата грошей

Бразилія зробила аграрну розписку цінним папером, який обертається на
ринку, і це збільшує гнучкість, зручність у користуванні, ціну, ліквідність та
валютні ризики, пов’язані з операціями з аграрними розписками.
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ТОВАРНІ БІРЖОВІ РИНКИ
Біржовий товарний ринок - централізоване місце для купівлі та продажу
сировини або первинних продуктів.
Товарні біржові ринки:
• дозволяють виробникам продавати свою продукцію
• дозволяють торгівлю деривативами
• дозволяють торгівлю сільгосппродукцією та сировиною
Товарні біржові контракти можуть бути:
• Прості договори купівлі-продажу
(напр., спотові операції)
• Строкові договори купівлі-продажу на майбутню
дату (напр., форварди, ф’ючерси, опціони на ф’ючерси)
Регулювання товарного ринку є найважливішим для забезпечення
правильно функціонуючих товарних біржових ринків. Зміцнення товарних
біржових ринків має позитивний вплив на економіку, оборот товарів та
доступ до фінансування.
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ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВАРІАНТІВ МОЖЕ РОЗШИРИТИ
ДОСТУП ДО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
СКЛАДСЬКІ
СВІДОЦТВА
Попередня
Попередня
оплата
оплата зз
блокуванням
блокуванням вв
якості
якості
забезпечення,
забезпечення,
майбутня
майбутня
оплата/поставка
оплата/поставка

АГРАРНІ
РОЗПИСКИ
Попередня
Попередня
оплата
оплата як
як
кредит,
кредит, майбутня
майбутня
поставка/оплата
поставка/оплата

АГРАРНІ
РОЗПИСКИ як
цінний папір
Попередня
оплата та
майбутня
поставка,
інструменти, що
продаються на
ринку;
зобов’язання, що
передається як
дебіторська
заборгованість,
або поставка

РИНОК
Ф’ЮЧЕРСІВ
Майбутня
оплата,
майбутня
поставка

Збільшення кількості варіантів підвищить гнучкість цих інструментів та
зручність користування ними для фермерів
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ВИКЛИКИ ТА ЗАПИТАННЯ
Формування ціни – це одна з ключових цілей товарної біржі, але за допомогою
Інтернету є можливість отримати інформацію про ціни на інших ринках / в
інших регіонах.
Чи можна покращити/спростити доступ до цін?
Чи потрібна нам біржа або здійснювати операції
допоможе клірингова установа?
Зараз є форвардні контракти, покупці та продавці
використовують ціни CBOT (кукурудза), EU
(пшениця)…
Чому шість ініціатив зі створення товарних бірж
провалилися?
Чому буде успіх зараз?
За міцної правової системи, товарні біржі та клірингові
установи підвищують ефективність. Чи достатньо міцна у нас
правова система, правозастосування тощо?

Вдосконалення товарного біржового ринку може допомогти підвищити
прибутковість сільськогосподарського сектору України та розширити доступ
до фінансування у сільському господарстві.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Агрофінансовий проект
Дніпровський узвіз, 1, 3-ій
поверх, м. Київ, 01010, Україна
Тел.: 044 490 64 00
Факс: 044 490 64 20
Лія Сорока
Менеджер програми
LSoroka@ifc.org

