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Структурне моделювання фінансової підтримки для аграрного сектору України
Фінансова підтримка для аграрного сектору є пріоритетною у економічній політиці багатьох країн світу, так як
грає ключову роль у досягненні цілей стійкого розвитку, зокрема, скороченні масштабів бідності, продовольчій
безпеці, покращенні стану навколишнього середовища, включаючи зменшення викидів вуглекислого газу,
зменшення забруднення води і т.д. В основному фінансова підтримка для аграрного сектору різних країн є
багатосторонньою та поєднує в собі бюджетне фінансування та фінансові ринки. В той же час, для багатьох країн,
включаючи Україну, питання співвідношення цих джерел фінансування та їх впливу на розвиток аграрного
виробництва залишається невирішеним. Аналіз бюджетного фінансування показав недостатню стабільність у
запровадженні програм фінансової підтримки для аграрного сектору України, що впливає на фінансову стійкість
підприємств та їх здатність залучати ринкове фінансування. Шляхом структурного моделювання у статті
визначено необхідний об’єм фінансування для аграрного сектору через бюджетне фінансування, банківське
кредитування та агрострахування. Результати розрахунків свідчать про те, що реальний об’єм банківського
кредитування підприємств аграрного сектору значно нижчий за змодельовані значення. В той же час, бюджетне
фінансування створює умови для забезпечення фінансової стійкості підприємств аграрного сектору та заохочує їх
до використання банківського кредитування, в той час як бюджетне фінансування зменшує потребу у
агрострахуванні, що є негативним наслідком його використання.
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Людмила Катан, Елена Добровольская, Хосе Мануэль Ресио Эспехо
Структурное моделирование финансовой поддержки для аграрного сектора Украины
Финансовая поддержка для аграрного сектора является приоритетной в экономической политике многих стран
мира, так как играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития, в частности, сокращении
масштабов бедности, продовольственной безопасности, улучшении состояния окружающей среды, включая
уменьшение выбросов углекислого газа, уменьшение загрязнения воды и т.д. В основном финансовая поддержка
для аграрного сектора разных стран является многосторонней и сочетает в себе бюджетное финансирование и
финансовые рынки. В то же время, для многих стран, включая Украину, вопрос соотношения данных источников
финансирования и их влияния на развитие аграрного производства остается нерешенным. Анализ бюджетного
финансирования показал недостаточную стабильность во внедрении программ финансовой поддержки для
аграрного сектора Украины, что влияет на финансовую устойчивость предприятий и их способность привлекать
рыночное финансирование. Путем структурного моделирования в статье определен необходимый объем
финансирования для аграрного сектора через бюджетное финансирование, банковское кредитование и
агрострахование. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что реальный объем банковского кредитования
предприятий аграрного сектора значительно ниже смоделированных значений. В то же время, бюджетное
финансирование создает условия для обеспечения финансовой устойчивости предприятий аграрного сектора и
поощряет использование ими банковского кредитования, в то время как бюджетное финансирование уменьшает
потребность в агростраховании, что является негативным последствием его использования.
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