ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Українська програма кредитування ММСП

Країна:

Україна

Номер проекту:

42313

Галузь:

Фінансові установи, мікро-, малі та середні підприємства

Державний/приватний сектор:

Приватний сектор

Дата засідання Ради директорів:
Статус:
Дата оприлюднення РП:

Заповнюється редактором РП з відділу комунікацій

Дата оновлення РП:
Опис та цілі проекту:

ЄБРР продовжує підтримку фінансового сектору в Україні
реалізацією Програми кредитування мікро-, малих та середніх
підприємств обсягом 100 млн. дол. США, розрахованої на
існуючих та нових клієнтів. Мета програми – збільшити обсяги
фінансування ММСП та сприяти розвитку нових кредитних
продуктів, у тому числі для фінансування підприємств у
сільській місцевості та агробізнесу.
У рамках цієї програми місцевий банк ПАТ «Кредит Європа
Банк» (CEB) отримає 10 млн. дол. США на розширення
кредитування місцевих ММСП.
Програма має сприяти відновленню кредитування ММСП та
реального сектору економіки.

Підпроекти:

Див. список підпроектів цієї та інших програм.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Вплив цього проекту на перехідні процеси в економіці буде
забезпечений через підтримку мікро-, малих та середніх
підприємств, які не отримують достатнього фінансування у
період економічного відновлення в Україні. У контексті цих
перехідних процесів передбачається досягнення наступних
цілей:
1) Сприяння відновленню кредитування ММСП та
розширенню ринку. Передбачається, що проект допоможе
збільшити попит на внутрішньому ринку, оскільки покращить
доступ ММСП до фінансування. У рамках програми місцевим
банкам буде надано допомогу у відновленні кредитних
операцій та довгострокового фінансування приватного
сектору.
2) Реалізація програми сприятиме покращенню навичок та
знань місцевих банків у сфері фінансування ММСП, ширшій
інтеграції фінансування ММСП в операційну структуру банків,
а також покращенню функцій корпоративного управління,
управління ризиками та внутрішнього контролю.
3) Реалізація програми сприятиме розширенню асортименту
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продуктів, які пропонуються ММСП як субпозичальникам, у
тому числі у сфері кредитування агробізнесу, що полегшить
доступ приватних сільськогосподарських підприємств до
фінансування.
Клієнти:

Комерційні банки в Україні, які займаються кредитуванням
ММСП.
Першим пілотним банком в рамках програми є ПАТ «Кредит
Європа Банк» – це середній за розміром універсальний
комерційний банк, який наразі веде діяльність через головний
офіс та представництва в 11 областях України. ПАТ «Кредит
Європа Банк» планує подальший розвиток в якості
універсальної банківської установи з акцентом на сегменти
МСП та рітейлу.

Фінансування ЄБРР:

Програма кредитування ММСП обсягом 100 млн. дол. США.

Загальна вартість проекту:

100 млн. дол. США.

Екологічна та соціальна категорія,
впливи та їх пом’якшення:

ПАТ «Кредит Європа Банк» продемонстрував дотримання
відповідних екологічних вимог Банку в рамках існуючих
операцій та повинен буде застосовувати Екологічні
процедури ЄБРР для фінансування через місцеві банки, а
також Екологічні процедури ЄБРР для малих та
мікрокредитів.
ПАТ «Кредит Європа Банк» також продемонстрував повне
дотримання відповідних національних вимог до охорони
навколишнього середовища, здоров’я та праці, а також вимог
трудового законодавства. ПАТ «Кредит Європа Банк»
повинен буде виконувати вимоги
Переліку екологічних
виключень та посилань ЄБРР для фінансових установпосередників і подавати до Банку щорічні екологічні звіти.

Технічне співробітництво:

Банки отримуватимуть технічну допомогу, у тому числі у
зв'язку з впровадженням схем кредитування ММСП, по
можливості з акцентом на диверсифікацію продуктів (3,7 млн.
євро).

Контактна особа Компанії:

Пан Ільмі Алієв
Начальник Групи Корпоративних Продажів
Департамент Корпоративного та МСП Бізнесу
Ilmi.aliyev@crediteurope.com.ua
Тел.: +380 44 390 67 33, додатковий 1480
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
вул. Мечникова,
01601, Київ, Україна

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
участі у закупівлях, зв’яжіться з Компанією-Клієнтом.

Загальні питання:

Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика публічного інформування
(ППІ):

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою
покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст ППІ можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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Механізм подання та розгляду
скарг щодо проектів (МПРСП):

ЄБРР створив МПРСП для того, щоб забезпечити можливість
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Правила подання скарг та опис відповідних процедур МПРСП
можна
знайти
за
адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf
Російськомовну версію Правил подання скарг та опису
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf
Скарги в рамках МПРСП можна подавати не пізніше, ніж
через 12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до
спеціаліста з МПРСП (pcm@ebrd.com) або відповідного
Постійного Представництва ЄБРР.
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