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НУФ долучається до реалізації Стратегії розвитку МСП 2020

• Підтримка
фінансування
МСП
шляхом надання кредитів через
банки України для інвестицій в
основний та обіговий капітал
• Інституційна розбудова банківського
сектору для забезпечення його
спроможності у фінансуванні МСП

Рік заснування: 1999 рік
Акціонери:
• Уряд України в особі
Міністерства фінансів
Україні (31.25%)
• Національний банк
України (31,25%)
• Уряд ФРН в особі
KfW (37,5%)

Власний капітал:

19 млн. євро

Залучений капітал: 17 млн. євро
Банки-партнери:

На презентації Стратегії розвитку МСП 2020, розробленої Мінекономрозвитку в
рамках проекту ЄС FORBIZ, виконавчий директор НУФ Олег Стринжа заявив про
готовність НУФ долучитись до її реалізації за напрямом покращення доступу МСП до
фінансування. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1803235903223907&id=1486424778238356

НУФ залучив новий ключовий персонал
За результатами конкурсного відбору до складу ключового персоналу з управління
коштами НУФ були відібрані: керівник фонду – Андрій Фецун та його заступник –
Валерій Майборода. Першочергові кроки – розробка нових продуктів з підтримки
МСП та запровадження нових підходів в роботі з банками-партнерами НУФ.

Реалізація нової політики НУФ з управління ризиками

Інструменти підтримки:
• Пільгові кредити на підтримку
фінансування МСП
• Консультаційна підтримка банківпартнерів по розбудові та розвитку
сегменту МСП

Цільова аудиторія: мікро, малі та
середні підприємства з кількістю
працівників не більше 250 чол.

НУФ перейшов до активної фази реалізації нової політики з управління ризиками
при відборі та оцінці банків-партнерів.
Нова політика з управління ризиками була розроблена НУФ спільно з компанією
«Франкфуртська школа» в рамках проекту Уряду ФРН «Підтримка МСП», що
реалізується через KfW.
Нова політика базується на підході до кредитування банків-партнерів на основі
оцінки їх ризику. Сутність підходу до кредитування на основі ризиків полягає у
пропозиції партнерам з найнижчим ризиком зниження коефіцієнту покриття
заставою за умов, коли найбільш ретельна оцінка факторів системних ризиків буде
дозволяти надання такої додаткової поступки.

НУФ за підтримки ЄС створює умови для кредитування в гривні
В рамках ініціативи ЄС «EU4Business» НУФ готує до підписання угоду з
KfW в розмірі 5 млн. євро, які будуть скеровані на відшкодування НУФу
курсових різниць при кредитуванні банків-партнерів в гривні в межах до
30% від можливої девальвації національної валюти.

Відновлення кредитування через кредитні гарантії для МСП
Максимальна сума кредиту:
250 тис. євро

Податковий статус: неприбутковий

В рамках проекту НБУ «Відновлення кредитування» 29.11.2016 в НБУ відбулась
установча зустріч з представниками банківської спільноти, на якій були представлені
плани із запровадження в Україні нового інструменту підтримки фінансування МСП –
кредитних гарантій. Швидка реалізація цього нового інструменту можлива на базі
НУФ та із залученням консультаційної підтримки для розробки процедур.

Погоджено новий статут НУФ
Контакти:
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
код ЄДРПОУ: 21662099
e-mail: mail@guf.gov.ua
www.guf.gov.ua

24.11.2016 в приміщенні НБУ відбулась робоча нарада з погодження змін до статуту
НУФ, в якій взяли участь представники акціонерів та Нацкомфінпослуг. Відповідно
до нової редакції статуту НУФ, яка була погоджена усіма учасниками наради, до
переліку фінансових інструментів з підтримки фінансування МСП були додані
кредитні гарантії.

Результати програм НУФ станом на 01.11.2016

Програми НУФ
Програма
мікрокредитування

Програма з підтримки
ММСП у сільській місцевості

161 453

на суму

92

€28 000

кредитів
ММСП
з 1997 р.

€715,6
млн.

населених
пункти

середній
розмір
кредиту

на суму

48

€17 000

€26 млн.

населених
пункти

середній
розмір
кредиту

на суму

48

₴480 000

₴214 млн.

населених
пункти

середній
розмір
кредиту

406
кредитів
ММСП
з 2008 р.

Програма з підтримки
ММСП за пріоритетними
галузями

220
кредитів
ММСП
з 2012 р.

Динаміка кредитного портфелю банків-партнерів НУФ станом на 01.11.2016

Німецько-Український фонд

Німецько-Український фонд

Андрій Фецун

Валерій Майборода

Керівник фонду, к.т.н.
Україна, 01601
Київ, вул. Інститутська, 9
www.guf.gov.ua

Заступник керівника фонду
Тел.: (+38044) 206-59-78
Mоб.: (+38098) 774-30-14
a.fetsun@guf.gov.ua

Україна, 01601
Київ, вул. Інститутська, 9
www.guf.gov.ua

Тел.: (+38044) 206-59-78
Mоб.: (+38050) 332-62-37
v.mayboroda@guf.gov.ua

