Отже, вибір джерел інвестування зумовлює певну специфіку
напрямів використання інвестицій залежно від інтересів власників.
Інвестування землекористування сільськогосподарських підприємств має свої характерні особливості. Процес інтенсивного
розвитку передбачає не тільки кількісний ріст інвестицій, але й
якісні зміни засобів сільськогосподарського виробництва. У системі якісних перетворень відмічається і структурний фактор. Так,
застосування нових систем землеробства означає перехід до нової
структури посівів.
Особливості процесу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств ще й в тому, що інвесторами можуть бути засновники підприємств, члени сільськогосподарських кооперативів
і зовнішні учасники – інвестори [3, с. 137].
Отже, процес інвестування у сільськогосподарські підприємства – це сукупність дій щодо здійснення інвестицій, забезпечення
мобілізації капіталу, удосконалення структури та підвищення економічної і соціальної ефективності його використання з метою забезпечення інтересів учасників підприємства.
Список використаної літератури
1. Бєлєнький П.Ю. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурен
тоспроможності регіону [Текст] / П.Ю. Бєлєнький, В.І. ШевченкоМарсель, О.О. Другов. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2013. –
129 с.
2. Бондаренко Ю.В. Аналіз інвестиційних процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері інвестиційної діяльності [Текст]: дис... канд.
техн. Наук : 01.05.04 / Ю.В.Бондаренко ; «Київський політехнічний
ін‑т». – К., 2012. – 163 с.
3. Ванькович Д.І. Критерії інвестиційної привабливості аграрного комплексу України та їх аналіз [Текст] / Д.І. Ванькович, О.В. Дуфенюк //
Економіст. – 2010. – № 12. – С. 36-39.

А. В. Жебричук

студ. ІV курсу
спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: cт. викл. С. В. Багдікян

ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
«САРДЕКС»
Регіональна валюта – це платіжна та інвестиційна грошова
одиниця, яку використовують всередині певного регіону чи області, та визнана в цій якості усіма інститутами місцевої влади, фінан271

совими, аграрними, промисловими, громадськими організаціями, а
також приватними особами [1, с. 251].
Вартість регіональної валюти підкріплена коштами у вигляді резервів у національній валюті. Тобто регіональна валюта
прив’язана до діючої в країні офіційної валюти (наприклад, 1 : 1
євро), що у разі зростаючої інфляції дозволяє більш гнучко регулювати фінансову політику регіону [2].
Дотримання гарантійних зобов’язань організаціями і фірмами,
які беруть участь у впровадженні регіональних грошей, є запорукою стабільності курсу регіональної валюти. Місцева влада законодавчо забезпечує безперешкодне функціонування в даному регіоні
цього платіжного засобу.
Основною перевагою у використанні регіональної валюти є
економічний розвиток регіону, так як прибуток, отриманий у «місцевій валюті» не вивозиться за межі даного регіону, що сприяє в
тому числі і створенню нових робочих місць. Головний недолік
регіональних валют – ускладнюється процес оплати імпортованих
товарів та послуг, які ввозяться на територію регіону.
Успішним прикладом використання регіональної валюти стала італійська валюта, що використовується на острові Сардинія –
«сардекс». Сардинський «сардекс» – антикризисна віртуальна валюта, введена в обіг компанією Sardex.net в 2010 р.
Сaрдeкс – це безготівкова валюта і платіжна система, яка дозволяє обмінюватися товарами та послугами без використання готівкових коштів [3].
Це розрахункові або умовні одиниці, створені асоціаціями взаємодопомоги, тобто групами підприємців, які вносять певні внески,
що розраховуються в євро, і надають їх у розпорядження асоційованим членам. Ці суми в євро потім перераховуються у віртуальній
валюті.
Сардексoм в якості платіжного засобу користуються юридичні особи та підприємства. Принцип роботи «сардекс» – це вступний внесок в систему платежів у залежності від розміру фірми або
підприємства, він складає від 150 до 1000 євро, інші транзакції не
обкладаються податком на користь емітента. Річне членство в сардекс – клубі складає 350-2500 євро [3].
Розрахунки в «сардекс» побудовані на кліринговій основі. Фірми продають товари та послуги споживачам, отримуючи при цьому
кредити, які вони можуть у свою чергу витратити на купівлю інших необхідних їм товарів. Таким чином це клубна електронна сис272

тема обліку взаємних боргів. Її учасники торгують один з одним в
кредит, а організатори ведуть баланс взаємних боргів. Результатом
цих розрахунків є збільшення обсягу взаємної торгівлі і прибутку,
без використання готівкових коштів. Також організаторами системи надається можливість купувати товари і послуги в борг, проте
встановлюється для кожного кредитний ліміт. На борг не нараховуються проценти – погасити його можна лише за рахунок продажу
товару учасникам мережі, у яких баланс рахунку позитивний.
В 2016 р. платежі в «сардекс» перевищили еквівалент в 50 000
000 євро. Більше 3000 підприємств на Сардинії використовують
«сардекс» в якості розрахункової валюти, та виплачують зарплату
своїм співробітникам в «сардекс». В цій валюті можна оплачувати практично все: від оптової та роздрібної торгівлі, до ресторанів,
промислового виробництва, послуг транспорту та зв’язку [3].
Отже, саме регіональна валюта «сардекс» стала поштовхом
у розвитку бізнесу, вона призвела до прозорої системи взаєморозрахунків і звітності, сприяла істотному зменшенню корупції на
Сардинії. Впровадивши нову регіональну валюту, бізнес отримав
можливість виробляти ще більше товарів та послуг, з’явилися нові
робочі місця, а населенню були запропоновані умови для придбання додаткових товарів і послуг. Таким чином, регіональна валюта
«сардекс» стала успішним проектом на Сардинії, який функціонує
і розвивається до сьогодні. Творці «сардекса» працюють на довгострокову перспективу і мають намір перетворити «сардекс» в «єдиний платіжний інструмент» країн Середземноморського басейну і
Північної Африки.
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