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7 листопада 2012 року в рамках проекту АМР США «Фінансові системи та діалог в
аграрній політиці», під патронатом Комітету з питань аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики, продовольства
України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, компаній БАСФ,
Сингента, Сантрейд  (Бунге) Інститут розвитку аграрних ринків провів Міжнародну
конференцію «Перспективи впровадження в Україні системи кредитування
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та заставу
врожаю, що знаходиться на зберіганні. Міжнародний досвід».

  

  

  

  

  

Пропонуємо Вам ознайомитись з матеріалами конференції:
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Перспективи впровадження в Україні системи кредитування
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та
заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні. Міжнародний досвід -
інформаційна записка

  

Завантажити

  

  

Аграрні розписки (CPR) – досягнення та недоліки. Досвід Бразилії
 Девід Теліо,
 Менеджер з торгового кредитування та товарообміну 
 компанія Сингента, Бразилія

  

Завантажити

  

Аграрні розписки (CPR) як інструмент, що удосконалює фінансування у сільському
господарстві
 Александре Куросакі,
 Менеджер з управління ризиками, компанія БАСФ

  

Завантажити

  

Система  кредитування під заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні (щодо
Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) 
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 Клюца Сергій Олександрович,
 Консультант з юридичних питань компанії БАСФ

  

Завантажити

  

  

Система стягнень, страхування та реєстрація аграрних розписок
 Рабенко Сергій Львович,
 Радник з юридичних питань Міжнародної фінансової корпорації

  

Завантажити

  

  

Інтеграція систем кредитування складських документів на зерно та
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та
заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні в Україні
Андрієвський Віктор Євгенович,
Директор Інституту Розвитку Аграрних ринків

  

Завантажити
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