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ОГЛЯД

Проект "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) — це проект, розрахований на чотири роки
(2016-2020 рр.), який фінансується USAID та буде реалізований Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU)
за підтримки і технічної допомоги з боку Альянсу волонтерів задля економічного зростання (VEGA). Метою проекту
є зміцнення сектора кредитних спілок України у напрямку покращення якості фінансових послуг та кредитних
продуктів, які пропонуються фермерам та сільськогосподарським підприємствам у сільській місцевості України.
Проект КЕП буде підтримувати всеохоплюючий стійкий економічний розвиток, застосовуючи багатоплановий підхід
до подальшого розвитку сектора кредитних спілок України. Для досягнення поставлених цілей Проект КЕП,
за підтримки міжнародних фахівців та волонтерів з питань кредитних спілок, буде працювати у тісній співпраці з
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та двома
об'єднаннями кредитних спілок: Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок (ВАКС) і Національною асоціацією
кредитних спілок України (НАКСУ).

Цілями Проекту КЕП є:
Збільшення прозорості нормативно-правової бази

Діяльність КЕП буде спрямована на удосконалення нормативно-правової бази, в якій закріплено повагу до принципів кооперації, заохочується дотримання пруденційних норм, і яка дозволяє кредитним спілкам конкурувати
на рівних умовах з іншими фінансовими установами. Проект КЕП буде взаємодіяти з зацікавленими державними
органами, двома національними асоціаціями кредитних спілок та іншими партнерами задля прийняття нового
законодавства щодо кредитних спілок.

Співпраця між національними асоціаціями кредитних спілок

КЕП, спираючись на попередні успіхи WOCCU і Національної асоціації кооперативних заощаджень та кредитних
спілок Польщі, створить механізми координації, які допоможуть їм розробити і здійснювати політику, яка сприяє зміцненню
продуктивності кредитних спілок, і розширити спектр послуг для задоволення зростаючих потреб їхніх членів.

Покращення послуг для кредитних спілок

КЕП допоможе збільшити потенціал двох національних асоціацій кредитних спілок у розробці і наданні сучасних послуг їхнім членам, які відповідають потребам членів кредитних спілок, одночасно сприяючи забезпеченню
довгострокової фінансової стійкості асоціацій та кредитних спілок, які є їхніми членами.

Розширення сільськогосподарського фінансування

Кредитні спілки глибоко вкорінені у сільській місцевості, вони відіграють вирішальну роль в обслуговуванні фінансових
потреб дрібних фермерів. КЕП буде надавати підтримку кредитним спілкам, щоб збільшити їхню здатність до розширення сільськогосподарських та суміжних із сільським господарством кредитних портфелів, задовольняючи
при цьому потреби членів у своєчасних економічних кредитах.

Збільшення ліквідності кредитних спілок

КЕП буде працювати з кредитними спілками у мобілізації заощаджень та демонстрації фінансової стійкості,
необхідної для подолання обмежень у ліквідності, застосовуючи тристоронній підхід.

Підвищення ефективності використання Угоди про спіробітництво DCA USAID

USAID спільно з п'ятьма кредитними спілками реалізує програму портфельних гарантій DCA, яка спрямована на
стимулювання кредитування в сільському господарстві. КЕП підтримуватиме ширше використання цієї програми
за рахунок технічної допомоги п'ятьом кредитним спілками-партнерам із метою поліпшення кредитних продуктів і
методів кредитування, а також поширюватиме отримані результати й висновки серед інших кредитних спілок.

КОНТАКТИ ПРОЕКТУ
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