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Країни в силу розвиненості своєї економіки мають різні підходи до кредитування суб'єктів
господарювання. Більш розвинені країни використовують державну підтримку та спеціальні програми і
інституції, які дають змогу отримувати кредити підприємствам.
Наявна система фінансування бізнесу в Японії гарантує надання субсидій і кредитів органами місцевої
державної влади за необхідності, із залученням приватних кредитних установ, коли держава бере на
себе витрати за діагностування стану суб’єктів господарювання. Державна підтримка здійснюється для
окремих напрямків діяльності суб’єктів господарювання.
Державні фінансові інститути в Японії, окрім прямих позик, через систему додаткового суспільного
кредитування забезпечують гарантування та страхування кредитів, які надаються суб’єктам
господарювання. Відтак, система з надання кредитів підприємствам направлена на забезпечення
переходу капіталу від комерційних фінансових інститутів до суб’єктів господарювання, де держава лише
забезпечує реалізацію даного механізму через асоціації гарантування кредиту та Корпорацію страхування
бізнесу.
У механізмі кредитування підприємств в Японії провідне місце займає також Банк Японії, який за
кожним банком закріплює групу фірм, про фінансовий стан яких він (Банк Японії) має вичерпну
інформацію і є для них головним контролером. Тобто в масштабах економіки банки делегують один
одному функції моніторингу з кредитування бізнесу.
Важливим елементом системи фінансової підтримки підприємств слугують кредити, які надаються не
на здійснення пріоритетних програм, технічного оновлення чи створення нових видів продукції, а для
конкретної допомоги суб’єктам господарювання, які під впливом об’єктивних факторів опинилися у
складному становищі .
Банки також враховують той факт, що започаткований бізнес на перших порах має незначні
прибутки, тому вони йдуть на зниження першого внеску інколи навіть до 0%, нерідко одночасно
піднімаючи процентну ставку за кредит. Що стосується відсоткових ставок, то у зарубіжному досвіді
використовуються фіксовані та плаваючі процентні ставки. Видача кредитів за фіксованою процентною
ставкою страхує позичальника від можливих втрат при підвищенні процентних ставок на кредитному ринку
підвищує ризик втрат для банку, а при видачі кредитів за плаваючою процентною ставкою, кредитна
ставка переглядається і встановлюється відповідно до ринкової. Видача кредитів при цьому мінімізує
ризик втрат для банку, однак збільшує його для позичальника.
Вважаємо, що найбільш привабливою моделлю кредитування для України є японська модель, адже
вона виглядає логічною і система кредитування в першу чергу спрямована на розвиток економіки країни й
підтримку діяльності малого, середнього та великого бізнесу; на залучення іноземних інвестицій,
створення венчурних проектів в інноваційній сфері.
Слід виділити також об'єднання взаємних гарантій і створення Державного фонду страхування
кредитних ризиків. Японська система також відрізняється плавними перетвореннями, що дасть можливість
бізнесу налаштуватися під зміни кредитного законодавства.
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