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КРЕДИТНІ СПІЛКИ

Через терни до фермерів:
Бюджетною політикою України на 2018 рік цільове стимулювання
економіки через підтримку фермерів визначено одним з пріоритетів.
У державному бюджеті на розвиток фермерських господарств
передбачено виділення 1 мільярда гривень. При цьому на фінансову
підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів виділяється 66 млн грн. За словами експертів,
часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами можна
назвати одним з найефективніших методів стимулювання малого та
середнього агровиробництва. Проте великою перешкодою на шляху
до отримання такої допомоги з бюджету для фермерів є обмеження
у виборі фінансової установи. На сьогодні програма передбачає
компенсацію частини процентної ставки лише за кредитами, взятими
у банках. Кредитні спілки, які є найбільш доступними фінустановами
на селі, залишаються поза державною програмою, а отже для значної
частини фермерів державна підтримка буде недоступною.
ЧОМУ ВАЖЛИВО ПІДТРИМУВАТИ МАЛИХ
СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
Аграрний комплекс України
традиційно відіграє стабілізуючу роль в розвитку національної
економіки. При цьому саме малі
та середні сільськогосподарські
виробники (МСВ) відіграють
значну роль у виробництві сільськогосподарської продукції та
забезпеченні продовольчої безпеки держави, і ця роль продовжує
зростати. За даними Державної
служби статистики, МСВ продукують понад 80% овочевої, 77%
молочної, 20% зернової та 45%
продукції птахівництва. Крім
того, їхня діяльність сприяє розв’язанню соціальних проблем
села, налагодженню стійкого
розвитку сільських територій,
забезпеченню зайнятості та підтримці доходів сільського населення.
І ця тенденція продовжуватиме зростати, адже, на відміну від
агрохолдингів, саме МСВ, які
виробляють левову частку працемісткої продукції(особливо у
виробництві фруктів, ягід, городини), створюють робочі місця.
Для прикладу: у Нідерландах
саме МСВ забезпечують 60% зайнятості на селі.
Але до повної реалізації потенціалу МСВ щодо стабілізації економіки України ще дуже далеко.
Це пов’язано з існуванням серйозних проблем, що заважають
ефективному функціонуванню
МСВ. Однією з головних проблем розвитку МСВ є недостатність фінансових ресурсів.
На відміну від Європи, де
фінансово-матеріальні ресурси
країн – членів ЄС дозволяють
здійснювати субсидіювання
сільського господарства (іншими словами, здійснювати прямі
фінансові вливання в галузь),
Україна такої можливості не має.
При цьому вітчизняний аграрний сектор конче потребує такої
підтримки.
Тому практично єдиним механізмом фінансування сільгоспвиробництва є кредитування.
Вирішальна роль кредитних
ресурсів у фінансовому забезпеченні МСВ зумовлена сезонним розривом між вкладенням
і надходженням коштів. Значна
потреба в оборотному капіталі
за недостатності власних коштів
перетворює кредит у вагоме джерело формування фінансових ресурсів і зумовлює необхідність
пошуку шляхів кредитного забезпечення.
Разом з тим отримання кредитів для МСВ залишається
проблемним.

Проблеми кредитування МСВ
обумовлені, насамперед, такими
чинниками:
• Недоступність кредитних
ресурсів для сільськогосподарських підприємств через високі
процентні ставки.
• Недостатність заставного
майна.
• Низька кредитоспроможність МСВ.
• Відсутність або обмеженість
кредитних продуктів, адаптованих для особистих селянських
господарств.
• Ігнорування при визначенні
умов кредитування особливостей
сільгоспвиробництва – сезонності робіт.
• Недостатня представленість
фінансових установ у сільській
місцевості.
Обмежений доступ МСВ до
кредитування виникає через те,
що банківські структури орієнтуються на великі обсяги операцій
з огляду на свою неготовність
для заняття ніш меншого виробництва, а також з огляду на те, що
входження в ці сегменти є більш
витратним. Тому наразі фактично єдиною фінансовою установою, де малі і середні сільгоспвиробників можуть отримати
фінансування, є кредитна спілка.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ – НАЙКРАЩІ
ПАРТНЕРИ МСВ
Переваги кредитних спілок як
партнерів МСВ в отриманні кредитних ресурсів обумовлені багатьма чинниками.
Найголовнішою перевагою кредитних спілок є те, що ці фінансові
установи створені в інтересах своїх
членів, до яких належать насамперед члени місцевих громад, тобто,
в кінцевому підсумку, питання
кредитування фермера або одноосібника – члена місцевої громади вирішують представники тієї
самої громади, такі самі фермери.
А фермери краще знають ризики
та потреби фермерів, ніж будь-хто
інший.
Кредитні спілки вирізняє атмосфера взаємної довіри та допомоги між позичальниками і
вкладниками, глибоке розуміння
місцевої специфіки ведення бізнесу та гнучкість умов співпраці.

Саме тому за більшістю позицій кредити та умови їх погашення у кредитній спілці є більш
зручними у порівнянні з практикою співпраці з банківськими
установами.
ВИСОКА ВАРТІСТЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
Значною перепоною для МСВ
при взятті кредитів у фінансових установах є високі ставки за
користування цими кредитами.
Особливо актуальне це питання
для фізичних осіб – сільгоспвиробників. Тенденція щодо високих відсотків за користування
кредитами зумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними
чинниками.
До об’єктивних чинників слід
віднести фінансовий стан самих
кредитних установ, який в сучасних умовах негативно впливає
на обсяги кредитування аграрного сектору. Великий вплив на
розмір відсотків за користуванням кредитами мають інфляційні процеси. На кредитні ставки
істотно впливає вартість кредитних ресурсів, а саме – відсоткові
ставки за депозитами.
Відомо, що однією з умов отримання кредиту є кредитоспроможність позичальника, тобто
гарантія повернення кредиту. В
умовах невисокого рівня прибутковості, а часто і збитковості,
низької ліквідності активів, сільськогосподарські підприємства
часто є некредитоспроможними.
У результаті маємо замкнуте
коло: відсутність фінансових
ресурсів – це причина низької
ефективності сільськогосподарського виробництва, що у свою
чергу, унеможливлює отримання
кредитних ресурсів. Враховуючи
сьогоднішній економічний стан
України, перспективи зниження
кредитних ставок маловірогідні.
ЯК ЗРОБИТИ КРЕДИТИ ДОСТУПНІШИМИ
ДЛЯ МСВ
Рішенням цієї проблеми є
надання фінансової підтримки
МСВ за рахунок бюджетних
коштів. При цьому фінансова
підтримка може мати різні форми – надання безповоротної
фінансової допомоги, безвідсот-
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кове кредитування за рахунок
бюджетних ресурсів, здешевлення відсоткових ставок за
отриманими кредитами. Однак
хронічна обмеженість таких ресурсів не дозволяє застосувати
всі ці форми підтримки у повному обсязі.

Найбільш економічно доцільним та прогресивним напрямком
фінансової підтримки є застосування механізму здешевлення
відсоткових ставок за користування кредитами. Він не лише робить кредити доступнішими, а й
забезпечує ефективне залучення
значних фінансових потоків до
агропромислового виробництва.
За даними «Дослідження
ефективності проектування та
застосування регіональних програм підтримки фінансування
МСВ за рахунок місцевих бюджетів», проведеного Інститутом
бюджету та соціально-економічних досліджень на замовлення
Проекту USAID АгроІнвест, при
впровадженні таких програм на
1 грн витрачених бюджетних
коштів припадає більше 10 грн
залучених кредитних ресурсів!

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОСТУПУ
МСВ ДО ФІНАНСІВ: ЯК ПІДВИЩИТИ ЇЇ
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Практика пільгового кредитування АПК України була запроваджена відносно недавно. 2000 року
одним із напрямів державної
підтримки було кредитування
сільгоспвиробників на пільгових
умовах через механізм часткової
компенсації відсоткової ставки по
кредитах комерційних фінансових
установ з Державного бюджету.
Так, у 2000 році 3853 сільськогосподарських підприємства одержали кредити за пільговою схемою
на суму 455 млн грн. У 2003 році
їх кількість зросла до 14075, а сума
кредитів – до 2847 млн. грн.
З 2007 року ця частка постійно
зменшувалася, і у 2007 році кредити одержали 7463 підприємства
на суму 7800 млн грн, а у 2014 р.
число позичальників скоротилося
до декількох десятків, а сума кредитування склала лише 100 млн грн.
У державному бюджеті
2018 року на розвиток фермерських господарств шляхом здешевлення кредитів виділено
66 млн грн. Як і в більшості випадків у попередні роки, ця програма передбачає компенсацію
частини процентної ставки лише
за кредитами, взятими у банках.
Кредитні спілки, які є найбільш
доступними фінустановами на
селі, залишаються поза державною програмою, а отже для значної частини фермерів державна
підтримка буде недоступною.
Оскільки, як зазначалося вище,
кредитні спілки мають цілу низку переваг перед банками у кредитуванні МСВ, було б доцільно
залучити їх до цієї програми. При
цьому до кредитів з бюджетним
відшкодуванням відсоткових ставок набула б доступу переважна
більшість малих та середніх сільгоспвиробників, незалежно від суми
кредиту.
Поєднання державної допомоги з ноу-хау кредитних спілок
(знання клієнтів) дозволить
істотно підвищити ефективність
витрачання коштів, призначених
на підтримку сектора. Про те, що
такий механізм успішно спрацює,
свідчить багаторічний досвід впровадження аналогічних програм на
регіональному рівні.
Таким чином, поширення на
кредитні спілки умов програми
«Фінансова підтримка заходів
в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів»
дозволить вирішити цілу низку нагальних питань розвитку
аграрного сектора. Від цього виграють усі учасники: держава
зможе ефективніше і з більшою
користю надавати фінансову підтримку, залучить додаткові кошти,
збільшить обсяги виробництва
сільгосппродукції, що зміцнить
її експортний потенціал та підвищить продовольчу безпеку. МСВ
зможуть розширити і підвищити
стійкість розвитку свого бізнесу.
Кредитні спілки розширять своє
членство і підвищать обсяг і якість
своїх послуг. Місцеві громади отримають нові робочі місця, ріст доходів населення та зміцнення місцевих бюджетів. А саме такі зміни
і свідчать про розвиток держави та
справжнє реформування.
підготувала
Лариса СЕМАКА
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завдяки співпраці з кредитними спілками держпідтримку
змогли б отримати малі агровиробники.
Людмила Гончаренко, заступник директора Департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА:

У нас уже давно діє програма відшкодування відсотків
за банківськими кредитами,
і коли ми почали аналізувати
ефективність використання
коштів, то побачили, що з наявних в області 1200 суб’єктів господарювання програмою користуються не більше
п’ятдесяти. Ми з’ясували, що
причина полягає у тому, що
вони не можуть взяти кредит
у банку.

Наталія Ліщитович, заступник директора Проекту
USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП):

Володимир Казарінов,
голова правління кредитної спілки «Кредит-Союз», Черкаська область:

Наша кредитна спілка активно кредитує фермерів, і
для нас участь у програмі
здешевлення аграрних

У нас є широка мережа
кредитних спілок: «Анісія»,
«Вигода», «Бойківщина»
інші кредитні спілки, і вони
реально кредитують людей.
То чому б їх не залучити кредитувати аграрний сектор?
Ми разом з нашими фермерами шукали, де взяти гроші, кредитні спілки прагнули
збільшувати кількість членів
своїх спілок – це спільна робота.
Нашою умовою програми
є не просто відшкодування
процентів за кредитом – ми
стимулюємо розвиткові кредити. Для нас основне – це
організоване виробництво,
забезпечення якості і безпечності продукції. Ми забезпечуємо контроль за виконанням умов кредитування. У
перший рік дії Комплексної
програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області

Кредитна кооперація потребує розвитку для того,
щоб виконувати свою роль —
фінансування малих і середніх сільгоспвиробників.
Гальмом на цьому шляху є
обмеження членства в спілках фізичними особами,
складність надання фінансування фермерському господарству, інші питання, які
перешкоджають подальшому
розвитку кредитної кооперації. Проект КЕП спрямовує
на вирішення цих питань
посилену увагу, зокрема,
надаючи допомогу в розробці проект оновленого закону, покликаного усунути ці
бар’єри на шляху розвитку
кредитних спілок.
Ухвалення цих законодавчих змін дозволить кредитним спілкам ефективніше
використовувати свої переваги, а саме: доступність
(вони вже перебувають в
сільській місцевості), гли-

кредитів була б дуже важливою, оскільки наші члени – фермери звертаються за кредитами і просять
нижчі відсотки, проте ми
не можемо їх знижувати.
Фермери дуже зацікавлені
у співпраці з кредитними
спілками, бо ми гнучко підходимо до кредитування і
маємо спеціалізовані кредитні продукти та надаємо
супровід. Навіть зважаючи
на програми здешевлення
кредитів у банках, фермери
все одно вибирають кредитні спілки, проте просять
здешевити кредит. Тому
для нас і наших членів
долучення до програми
здешевлення кредитів національного чи обласного
рівня було б дуже корисним.

ми відшкодовували подвійну
облікову ставку нацбанку, а з
минулого року ми побачили,
що у нас є дуже багато звернень, і відшкодовували облікову ставку нацбанку.
Ми не надаємо допомогу,
аби людям допомогти, наше
завдання — продовольча
безпека держави і розвиток
аграрного сектору економіки.
В пріоритеті у нас — диверсифікація економіки села,
і як тільки буде розвиватися економіка села – будуть
розвиватися наші сільські
території. Ми стимулюємо
розвиткові кредити. І ми хочемо бачити ефект від вкладених грошей в аграрний
сектор .
Програма розвивається:
якщо 2017 року на відшкодування відсотків ми освоїли
мільйон вісімсот гривень, то
у цьому році ми вже маємо в
програмі 2,5 мільйона.

Володимир Сидоровський, голова правління кредитної спілки «Анісія»,
Львівська область:

Наша кредитна спілка
з 2006 року бере участь у
спільних з обласною владою програмах. Спочатку
це була програма з енергозбереження (відшкодування
частини відсоткової ставки
за кредитами на заходи з
енергозбереження). Саме
кредитні спілки виступили ініціаторами даної програми. Зараз «Анісія» бере
участь у комплексній «Програмі підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Львівської області
на 2016-2020 роки». Ми
спільно з Департаментом
агропромислового розвитку
відпрацювали шляхи впровадження програми. Якщо є
бажання влади та кредитних
спілок – все можна зробити.
Треба брати досвід Львівської області, його поширювати на Україну і долучатися
до державних програм.

боке розуміння специфіки
сільгоспвиробників, яке вони
отримализавдяки технічній
допомозі проекту, володіння
унікальними технологіями
агрофінансування. Проект
спрямований, зокрема, на
розширення можливостей
кредитних спілок щодо
оцінки ризиків агрокредитування. Для цього проект
залучає технічних фахівців з
Нідерландів — країни, яка є
флагманом у розвитку агровиробництва саме на рівні
малих і середніх господарств.
Такі нові технології привносяться в роботу спілок за
допомогою проекту КЕП, а
також інших міжнародних
організацій, у тому числі
МФК (йдеться про аграрні
розписки, які усувають ще
один бар’єр на шляху до розширення агрофінансування
і пов’язані з постійним скороченням заставного майна),
розробленими системами

бізнес-планування (такими
як AgriAnalytica).
Держава усвідомлює необхідність у збільшенні
фінансування сільського господарства. Але економічно
виправданим є не безпосереднє надання коштів для
виробництва, а допомога в
тому, щоб запозичені кошти
сприяли підвищенню агроефективності.Це можливо
зробити виключно за рахунок компенсації частини відсоткової ставки.
Допомога держави в компенсації частини відсоткової
ставки сприятиме залученню
в кілька разів більшого обсягу коштів на кожну гривню
з бюджету, а ми знаємо, що
бюджетні кошти досить обмежені. Але при цьому ареал
і ефективність їх застосування у багато разів збільшується. Господарства отримують
можливість включитися в
нормальний розвинений

цикл виробництва. І вони
не стають споживачами подарунків, а залишаються
нормальними виробниками
і отримують можливість розвитку.
Так створюється і зміцнюється середній клас країни, що й є справжньою реформою.
Ось чому саме в таких програмах зараз важлива роль
кредитних спілок. Поки що
в державних програмах передбачається участь лише
банківських структур. Ми
рекомендуємо включити в
якості фінансових організацій також кредитні спілки.
Необхідність цього ще більше зросте, коли буде прийнятий оновлений закон про
кредитні спілки. І кредитні
спілки отримають повну
можливість працювати напряму з МСВ і фінансувати їх в істотно розширених
обсягах.

Роланд Лампе, директор
Асоціації кредитних спілок
Нідерландів

роками дедалі більше МСВ
звертаються за кредитами
саме до інших джерел, таких як кредитні спілки. Це
пов’язано з тим, що надання кредитів на суми, яких
потребують фермери (до
260 тис. євро), більше не є
прибутковим для банків, а
ризики для них досить значні. Через недостатнє знання
специфіки агровиробництва
при оцінці позичальників,
частка неповернення кредитів сягає 8-9%. Крім того,
витрати на роботу з малим і
розташованим десь далеко
від банку позичальником
досить високі. Тож фермери
в Нідерландах знаходяться
в тому самому становищі,
що й 125 років тому: банки
з задоволенням беруть депозити, але не зацікавлені в

кредитуванні. Відтак банківське кредитування агровиробництв скорочується. Кредитні спілки ж Нідерландів
охоче надають фінансування, якого бракує фермерам.
При цьому заощадження
сільгоспвиробників повертаються в кредитну спілку і
за рахунок цих коштів знову
надаються кредити. Фермери знають ризики фермерів
краще, ніж банкіри. До того
ж кооперативна структура
кредитних спілок гарантує
індивідуальний підхід до
фінансування, що має позитивний вплив на ощадну та
кредитну діяльність. Асоціація кредитних спілок Нідерландів (ACUN) допомагає
представникам малого бізнесу не лише фінансуванням,
але й порадами та досвідом.

У Нідерландах внесок
сільськогосподарського
сектору у ВВП складає
приблизно 30 млрд. євро
при загальній сумі ВВП –
700 млрд. євро. Традиційно
значну роль у кредитуванні
сільгоспвиробників відіграють банки, але останніми
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Per aspera ad farmers
Due to the involvement of credit unions to state budget programs small agricultural producers
would be able to get government support
One of the priorities of Ukrainian budget policy for 2018 is targeted stimulation of the economy
through support of farmers. The state budget for the development of farms provides for the
allocation of UAH 1 billion hryvnia. In addition, UAH 66 million is allocated for financial support
of agro-industrial complex by reducing the cost of loans. According to experts, partial
compensation of loan interest rate can be considered as one of the most effective methods of
stimulating small and medium-sized agricultural production. However, a major obstacle to
obtaining such an aid from the budget for farmers is the limited choice of financial institutions.
Today, the program provides compensation for the part of interest rate only for loans taken at
banks. Credit unions, which are the most accessible financial institutions in rural area, remain
outside the state program, and therefore, government support will be inaccessible for a
significant part of farmers.
Why is it important to support small agriproducers?
The Ukrainian agrarian complex traditionally plays a stabilizing role in the development of national
economy. At the same time, small and medium-sized agricultural producers (SMAPs) play a
significant role in agricultural production and in ensuring food security of the country, and this role
continues to grow. According to the State Statistics Service, more than 80% of vegetable, 77% of
milk, 20% of grain and 45% of poultry production are produced by the SMAPs. In addition, their
activities contribute to solving social problems of rural area, to establishing sustainable
development of rural area, to ensuring employment and supporting income of rural population.
And this trend will continue to grow, because, unlike agriholdings, SMAPs that produce a lion's
share of labor-intensive products (especially within the production of fruit, berries, vegetables),
create job positions. For example, in the Netherlands, namely SMAPs provides 60% of employment
in rural area.
But there is still a long way to go to the full realization of SMAPs potential regarding the
stabilization of Ukrainian economy. It is related to existing serious problems that hinder the
effective functioning of SMAPs. One of the main issue of SMAPs development is the lack of financial
resources.
Unlike Europe, where financial and material resources of EU member states allow agricultural
subsidization (in other words, direct financial investments into this industry), Ukraine does not
have this opportunity. At the same time, domestic agrarian sector absolutely needs such support.
Therefore, almost the only mechanism for financing agricultural production is lending.
The decisive role of credit resources in financial provision of SMAPs is due to the seasonal gap
between investing and receiving back money and the continuity of reproduction processes. A

significant need for working capital in case of lack of own funds makes a loan a powerful source of
financial resources and leads to the need to find ways of credit support. However, obtaining loans
for SMAPs remains problematic.
The problems of lending to SMAPs include the following factors:
• Unavailability of credit resources for agricultural enterprises because of high interest rates.
• Lack of collateral.
• Low creditworthiness of SMAPs.
• Lack of or limited credit products adapted for individual house plots.
• Ignoring the specifics of agricultural production – seasonality of work – when defining conditions
for lending.
• Insufficient representation of financial institutions in rural area.
The limited access of SMAPs to lending arises because banking structures focus on large volumes of
operations in view of their unwillingness to occupy niches of lesser production, and also
considering that entry into these segments is more costly. That is why now the only prospect to
obtain financing for small and medium-sized agricultural producers is through credit unions.
Credit unions are the best partners for SMAPs
There are many advantages of credit unions as partners of SMAPs for obtaining credit. The most
important advantage of credit unions is that these financial institutions are created for the benefit
of their members, who are primarily people from local communities, that is, ultimately, the
decision about lending to a farmer or owner of an individual house plot - member of the local
community is taken by representatives of the same community, also farmers. And farmers are
better aware of risks and needs of farmers than anyone else.
Credit unions are special due to the atmosphere of mutual trust and assistance between borrowers
and depositors, deep understanding of local business specifics and flexibility of the terms of
cooperation.
That is why loans and terms of their repayment in a credit union are mostly more convenient
compared to the practice of cooperation with banking institutions.
High cost of credit resources
A significant obstacle to SMAPs when taking loans in financial institutions is high rates for the use
of these loans. This question is especially relevant for individual agricultural producers. The
tendency towards high interest rates for using loans is has both objective and subjective factors.
The objective factors include the financial condition of credit institutions themselves, which, in
modern conditions, negatively affects the lending to agrarian sector. Inflation processes have a

great influence on the interest rate on using loans. Credit rates are significantly influenced by the
cost of credit resources: namely, interest rates on deposits.
It is known that one of the conditions for obtaining a loan is the creditworthiness of the borrower,
that is, the guarantee of the loan repayment. Under conditions of low profitability rate, and often
loss-making, low assets liquidity, agricultural enterprises are often insolvent. As a result, we have
the endless circle: lack of financial resources is a reason for low efficiency of agricultural
production, which, in its turn, makes it impossible to obtain credit resources. Taking into account
the current economic situation in Ukraine, prospects for decreasing credit rates are unlikely.
How to make loans more accessible for SMAPs?
This problem can be solved by providing financial support to SMAPs at the expense of budget
funds. This financial support may take various forms - providing irrecoverable financial assistance,
interest-free lending from budget resources, cheapening interest rates on loans received. However,
the chronic limitations of such resources do not allow the full application of all these forms of
support.
The most economically expedient and progressive direction of financial support is applying the
mechanism for cheapening interest rates on the use of loans. Not only does it make loans more
affordable, it also ensures the efficient attraction of significant financial flows to agro-industrial
production.
According to the "Study on the Effectiveness of Designing and Implementing Regional Programs for
Supporting the Financing of SMAPs at the expense of local budgets" conducted by the Institute for
Budget and Socioeconomic Research at the request of USAID AgroInvest Project, when
implementing such programs, more than UAH 10 of attracted loan resources account for UAH 1 of
spent budget funds!
Government support of SMAPs access to finance: how to increase its effectiveness?
The practice of concessional lending of Ukrainian AIC was introduced relatively recently. In 2000,
one of the areas of state support was lending to agricultural producers on concessional terms
through the mechanism of partial compensation of interest rate on loans of commercial financial
institutions from the State Budget. Thus, in 2000, 3853 agricultural enterprises obtained loans
under the concessional scheme for the amount of UAH 455 million. In 2003, their number
increased to 14075, and the amount of loans - up to UAH 2,847 million. Since 2007, this share has
been steadily decreasing and in 2007, 7463 companies obtained loans amounting to UAH 7800
million, and in 2014 the number of borrowers has dropped to several dozen and the amount of
lending was only UAH 100 million.
In the state budget of 2018, UAH 66 million were allocated for the development of farms to reduce
the cost of loans. As in most cases in previous years, this program provides compensation for part
of the interest rate only for loans taken at banks. Credit unions, which are the most accessible

financial institutions in rural area, remain outside the state program, and therefore, for a significant
part of farmers, state support will be inaccessible.
Since, as noted above, credit unions have a number of advantages over banks in lending to SMAPs,
it would be of great use to involve them in this program. Vast majority of small and medium-sized
agricultural producers would have access to the loans with budget reimbursement of interest rates,
regardless of the amount of the loan.
The combination of state assistance with know-how of credit unions (knowledge of clients) will
significantly improve the efficiency of spending funds intended to support the sector. The fact that
such a mechanism will work successfully is evidenced by many years of experience in the
implementation of similar programs at the regional level.
Thus, involvement of credit unions to the terms of the program “Financial support of agroindustrial complex by reducing the cost of loans” will allow to solve a number of urgent issues of
agrarian sector development. All participants will benefit from this: the state will be able to provide
financial support more effectively and with greater benefit, mobilize additional funds, increase
agricultural production, strengthen its export potential and increase food security. SMAPs will be
able to expand and enhance the sustainability of their business. Credit unions will expand their
membership and increase the volume and quality of their services. Local communities will receive
new jobs, growth of population income and strengthening of local budgets. Namely, such changes
reflect the development of the country and genuine reformation.
Comments
Nataliya Lischytovych, DCOP of USAID «Credit for Agriculture Producers (CAP)» Project
Credit cooperation needs development in order to fulfill its role - financing of small and mediumsized agricultural producers. The deterrents on this path are: membership in CUs, which is
restricted by individuals, complexity of providing finance to farms, and other issues that impede the
further development of credit cooperation. CAP Project focuses on addressing these issues, in
particular by providing assistance in drafting an updated CU law designed to remove these barriers
for credit union development.
Adopting these changes in legislation will allow credit unions to make better use of their benefits,
namely: accessibility (they are already located in rural area), deep understanding agricultural
producers’ specifics that they have received through the technical assistance from the Project,
possession of unique agricultural finance technology. The Project aims, in particular, at expanding
the capacity of credit unions to assess agrilending risks. For this purpose, the Project attracts
technical experts from the Netherlands – a country that is a flagship in the development of
agriproduction at the level of small and medium-sized farms. Such new technologies are being
introduced into credit union operations through with the Project help, as well as other
international organizations, including the IFC (regarding crop receipts, which eliminate another

barrier to increasing agricultural finance and associated with a steady reduction in collateral),
developed systems of business planning (such as AgriAnalytica).
The government is aware of the need to increase agriculture finance. But it is economically
justifiable not to provide direct funds for production, but to help ensure that the borrowed funds
contribute to increasing agricultural efficiency. This can only be done by compensating a part of
interest rate.
Government support in compensating a part of interest rate will help attract 10 times more funds
per one hryvnia from the budget, and we know that the budget funds are rather limited. But at the
same time the area and efficiency of their application is multiplied in many times. Farms receive an
opportunity to engage in a normal developed production cycle. And they do not become
consumers of gifts, but remain normal producers and get the opportunity to develop. This creates
and strengthens the middle class of the country, which is a real reform.
That is why, the role of credit unions is now important in these programs. So far, government
programs only involve banking structures. We recommend that credit unions be included as
financial organizations as well. The need for this will increase even more when an Updated Law on
credit unions is adopted. And credit unions will have full opportunity to work directly with the
SMAPs and finance them in significantly expanded volumes.

Lyudmila Goncharenko, Deputy Director of the Department for Agricultural Development of Lviv
Regional State Administration:
Lviv region is special because we have many small producers: more than 800 active farmers, many
individual house plots. They feel the lack of resources needed for development, but cannot turn to
the bank. We have long been running a program for repaying interest on bank loans, and when we
began to analyze the effectiveness of using funds, we saw that there were no more than fifty out of
1200 business entities use the program in the region. We began to look for the cause and found
out that it is that they can not take a loan from a bank.
We have a very broad network of credit unions: Anisia, Vygoda, Boykivschyna and other credit
unions, and they really lend to people. So why not to attract them to lending to agricultural sector?
We, together with farmers, were looking for where to get money, credit unions were looking for
where to get customers from, seeking to increase the number of CU members – this is a joint work.
Our program condition is not just repayment of interest on loans, but also stimulating loans for
development. The main thing for us is the organized commodity production, quality assurance and
product safety. We ensure control over the fulfillment of credit conditions. In the first year of
Integrated Program for Support and Development of Agro-Industrial Production in Lviv Region, we
reimbursed double refinancing rate of the National Bank, and since last year we saw that we have a
lot of applications and reimbursed refinancing rate of the National Bank.

We do not provide support to help people, our task is the state food security and development of
agrarian sector of the economy. Our priority is diversification of rural economy, and as soon as the
rural economy develops, our rural areas will develop. We stimulate loans for development. And we
want to see the effect of the invested money in the agrarian sector.
The program develops: if in 2017 we redeemed one million eight hundred hryvnias for
reimbursement of interest, this year we already have 2.5 million in our program.
Volodymyr Sidorovskyi, President of Credit Union "Anisia", Lviv region:
Since 2006 our credit union has participated in joint programs with the regional authorities.
Initially, it was a program for energy saving (reimbursement of part of interest rate on loans for
energy saving measures). Credit unions themselves initiated this program. Now "Anisia"
participates in the complex "Program for support and development of agro-industrial production of
Lviv region in 2016-2020". We, together with the Department of Agro-Industrial Development,
worked out the ways of implementing the program. If there is a desire of the authorities and credit
unions – everything is possible. It is necessary to take the experience of Lviv region, to distribute it
around Ukraine and to join government programs.
Volodymyr Kazarinov, President of Credit Union "Kredyt-Soyuz", Cherkasy region:
Our credit union actively lends to farmers, and for us, participation in the program of cheaper
agricultural loans would be of high importance, because our members - farmers apply for loans and
ask for lower interest, but we cannot reduce them. Farmers are very interested in cooperating with
credit unions, because we are flexible in lending and have specialized loan products and provide
maintenance. Even considering the programs of cheaper loans in banks, farmers still choose credit
unions, but they ask for a cheaper loan. Therefore, for us and our members being involved in the
program of cheaper loans at the national or regional level would be very useful.

Roland Lampe, Director of Credit Union Association of the Netherlands
In the Netherlands, the agricultural sector's contribution to GDP is about €30 billion, with a total
GDP of €700 billion. Traditionally, banks play a significant role in lending to agricultural producers,
but in recent years more and more SMAPs are turning for loans to credit unions. It is because of the
fact that providing loans to farmers in the amounts thay need (up to €260 thousand) is not
profitable for banks, and the risks for them are quite significant. Because of lack of knowledge of
the specifics of agricultural production when evaluating borrowers, the share of loan nonrepayment reaches 8-9%. In addition, the cost of working with small and far-located from the bank
borrower is quite high. So farmers in the Netherlands are in the same position as 125 years ago:
banks are happy to take deposits, but are not interested in lending. As a result, bank lending to
agricultural producers is decreasing. Credit unions in the Netherlands are willing to provide finance
lacking to farmers. At the same time, agriproducers’ savings return to the credit union and at the
expense of these funds they can again grant loans. Farmers know farmers' risks better than

bankers. Besides that, the cooperative structure of credit unions guarantees the customized
approach in financing, giving a personal touch to saving and lending again. ACUN helps the small
business entrepreneur with financing, and especially with advice and experience.

