Інвестуємо в майбутнє України
Спеціальний план дій ЄІБ для України:
банк ЄС виконує свою обіцянку надати

3 млрд.

євро протягом

3років

Перед Україною постали проблеми в економічній та геополітичній
сферах, внаслідок чого ЄІБ отримав звернення суттєво збільшити
фінансову допомогу країні. Навесні 2014 року Європейська Комісія
оголосила про надання комплексного пакету допомоги на суму 11 млрд.
євро для підтримки України, у складі якого, окрім іншого, передбачені
інвестиції банку ЄС на суму 3 млрд. євро за період 2014-2016 рр.,
фактично вдвічі збільшуючи обсяг інвестування України з боку ЄІБ.
ЄІБ повністю виконав свою обіцянку. Протягом минулих трьох років
Група ЄІБ підписала з Україною угоди про здійснення 15 трансакцій
на загальну суму понад 3 млрд. євро та надала суттєву консультаційну
допомогу.
Згідно з повноваженнями, отриманими від Європейського Союзу,
ЄІБ фінансує проекти у сфері інфраструктури, розвиток приватного
сектору, а також інвестує у заходи, які здійснюються у зв’язку зі зміною
клімату. Для забезпечення реалізації цих проектів, які фінансуються за
рахунок кредитних коштів, у складних умовах ЄІБ за тісної співпраці з
українськими партнерами створив спеціальну Робочу групу з командою
експертів у Представництві ЄІБ у Києві, що забезпечує оперативну
підготовку та реалізацію проектів.
Збільшення обсягів допомоги ЄІБ, яка надається у широкому діапазоні
секторів, допоможе модернізувати українську економіку, дозволить
країні скористатися можливостями, передбаченими в Угоді про
асоціацію, яка була підписана в червні 2014 року, та покращити умови
життя людей.

«Після декількох болючих років рецесії
економіка України нарешті знову почала
зростати. Це той момент, коли підтримка
та інвестиції, надані Європейським
Союзом та європейським бізнесом,
стануть для нас таким довгоочікуваним
стимулом. Розвиток України можливий,
зокрема, завдяки потужній підтримці
ЄС, що надається у вигляді фінансової та
технічної допомоги. В цьому відношенні
наші угоди з Європейським інвестиційним
банком, спрямовані на підтримку реформ
в галузі освіти, енергоефективності та
залізничного транспорту, дуже важливі
для нас. Ми сподіваємося, що позитивні
зусилля українського уряду та позитивні
зміни в нашій державі будуть враховані
ЄС за принципом „більше за більше“,
що сприятиме продовженню широкої
підтримки України з боку ЄС».


Прем'єр-міністр України В. Гройсман
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Підписання в Україні 2011 – 2016 рр. (млн. євро)
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Спеціальний план дій для України на
2014 – 2016 рр.
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рівнем капіталізації до фінансування
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Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем
капіталізації

400

Кредит компанії «Астарта» на агропродовольчі ініціативи та
адаптацію до змін клімату
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Бескидський залізничний тунель
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Кредит на агропродовольчі ініціативи компанії МХП
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Надзвичайна кредитна програма для відновлення України
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Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород
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Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
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Гарантія економічного розвитку України
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Рамкова позика на розвиток міського громадського
транспорту України
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Вища освіта України
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Підтримка України в реалізації Угоди про створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)
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Розвиток соціальної та економічної
інфраструктури
Інвестування в соціальну та економічну інфраструктуру
важливе для стабільності української економіки та
покращення умов життя громадян. Енергетична безпека та
енергоефективність, сталий розвиток транспортної системи,
муніципальні послуги та освіта – ключові галузі, в яких
ЄІБ надає допомогу у вигляді позик на реалізацію восьми
проектів на суму більше ніж 1,7 млрд. євро.
Фінансування модернізації газопроводів, створення умов
для підтримки Світовим банком закупівель природного
газу компанією НАК «Нафтогаз» – все це інвестиції ЄІБ
в енергетичну безпеку України. Також продовжується
здійснення інфраструктурних інвестицій у мережі ліній
електропередач для підвищення рівня надійності системи
електропостачання.
ЄІБ також підтримує енергоефективність та вищу освіту
в Україні. Позика в розмірі 120 млн. євро призначена
для фінансування заходів з енергоефективності та
переоснащення навчальних і дослідницьких закладів
у декількох університетах країни. Фінансовий пакет
доповнюється значними обсягами грантового фінансування
за рахунок коштів Східноєвропейського Партнерства в сфері
енергоефективності та екології (Е5Р), Програми інвестування
для країн-сусідів ЄС (NIF) та Трастового фонду технічної
допомоги у Східному партнерстві (EPTATF).
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Важливою складовою Спеціального плану дій для України є
суттєве збільшення банком обсягу діяльності, яка спрямована на підтримку приватного сектору, в першу чергу шляхом
надання доступу місцевим фінансовим посередникам до
довгострокового фінансування на суму до 400 млн. євро на
підтримку інвестицій, які здійснюються переважно МСП та
компаніями з середнім рівнем капіталізації.

Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України (ERP) та Програма
розвитку муніципальної інфраструктури
України (UMIP)
З урахуванням твердих намірів банку сприяти пом'якшенню
наслідків зміни клімату та цілей уряду України, ЄІБ
також фінансує розвиток сталого транспорту, зокрема,
модернізацію залізниці, забезпечення кращого сполучення
в регіоні Чорного моря, та ключові конструкції, такі як
Бескидський залізничний тунель в Карпатах в загальній
залізничній мережі та в коридорі TEN-T.
ЄІБ також підтримує розвиток міського громадського
транспорту в декількох містах України. Позика у сумі 200 млн.
євро буде використана для фінансування модернізації
рухомого складу, а також відновлення та будівництва
інфраструктури громадського транспорту, покращення
якості та сталості громадського транспорту українських міст.

Підтримка розвитку приватного сектору
Приватний сектор є ключовим фактором економічного
зростання, трудової зайнятості та інновацій в Україні, і МСП є
його основою, тому що вони складають більше 90 % підприємств, на які працює дві третини працездатного зайнятого
населення країни. Як і раніше, основна мета діяльності ЄІБ
в Україні визначається твердими намірами банку сприяти
розвитку приватного сектору, і зокрема МСП. Інвестиції на
підтримку МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації
у країні сягнули близько 1 млрд. євро, що становить більше
третини загального обсягу підписаних контрактів за період
2014-2016 рр.
ЄІБ підтримує розвиток приватного сектору в першу чергу
шляхом відкриття кредитних ліній, призначених для вирішення проблеми дефіциту довгострокового фінансування
в Україні, що загострилась в результаті нещодавніх політичних та економічних негараздів. Передбачається, що партнерські фінансові посередники, які користуються коштами,
наданими ЄІБ на пільгових умовах, в свою чергу, передаватимуть реальні фінансові переваги кінцевим бенефіціарам,
завдяки чому сприятимуть вирішенню проблеми недостатнього доступу до фінансування, що є однією з ключових перешкод на шляху розвитку приватного сектору.

В якості одного з перших кроків в рамках Спеціального
плану дій для України, ЄІБ спільно з Європейською Комісією розробив Надзвичайну кредитну програму для
відновлення України (ERP) на суму 200 млн. євро. Метою
цієї Програми є гуманітарна допомога територіям у Донецькій та Луганській областях, які постраждали внаслідок
конфлікту і знаходяться під контролем українського уряду, трьом сусіднім областям (Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій) та міським радам в інших областях по
всій країні, що дозволить вирішити проблеми, пов’язані з
великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. На даний час до першої групи проектів було відібрано близько 70 невеликих проектів – лікарні та медичні заклади,
школи та дитячі садки, житлові та громадські будівлі, що
забезпечує покращення житлових та побутових умов
приблизно для 240 000 людей. Наразі проводиться підготовка другої, ще більшої групи подібних проектів.
ЄІБ також розробив інвестиційну програму на 400 млн.
євро для муніципальних проектів по всій Україні, Програмy розвитку муніципальної інфраструктури України
(UMIP), що фокусується на енергоефективності громадських будівель, вуличному освітленні, централізованому
теплопостачанні, водопостачанні й водовідведенні та
утилізації твердих відходів.
Обидві муніципальні програми отримують значні обсяги технічної допомоги, що в першу чергу надається
Робочою групою ЄІБ в Україні. Допомогу також надають
EPTATF, NIF та E5P.
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Розвиток соціальної та економічної інфраструктури за Програмою Спеціальних дій для України

600 млн. євро 405 млн. євро
позик ЄІБ на
муніципальну
інфраструктуру
по всій Україні

позик ЄІБ на
сталу інфраструктуру
залізничного транспорту
та міський громадський
транспорт

Технічна допомога та
інвестиційні гранти
на підтримку
енергоефективності,
муніципальної
інфраструктури і
транспорту – фінансуються
NIF, EPTATF та E5P

120 млн. євро 800 млн. євро
600+ млн. євро
позик ЄІБ на
енергоефективність
та модернізацію
університетів

внесків на пом’якшення
наслідків та адаптацію
до зміни клімату

на енергетичну безпеку

Інвестиції МСП у галузі відновлюваної енергії –
ТОВ «Ренджи Бершадь»
ЄІБ заохочує та підтримує розвиток значного потенціалу України в
галузі відновлюваної енергії з метою зменшення її залежності від
імпорту енергії та генерування як «зеленої» електроенергії, так і сталого
доходу інвесторів. Компанію «Ренджи Бершадь» було засновано у
2011 році. Вона інвестує у фотогальванічні технології та будівництво
сонячних електростанцій у Бершадському районі Вінницької області.
Більше ніж 30 000 фотогальванічних модулів встановлені на ділянці
площею 15 гектарів, електростанція має загальну потужність 7,75 МВт,
достатню для живлення усього Бершадського району та його 15 000
домогосподарств. Загальна вартість реалізації цього проекту склала
15,6 млн. дол. США і була частково фінансована ЄІБ через Укрексімбанк.

Відкриваємо двері до нових ринків – ТОВ «Сапсан»
Позики ЄІБ для МСП надають компаніям можливість експортувати та
розширювати бізнес на інших ринках. Компанія ТОВ «Сапсан», що заснована у
1993 році, є одним з провідних виробників дверей в Україні. Компанія виробляє
високоякісні двері, що продаються в Україні, а також в деяких європейських
країнах та в Канаді. Завдяки позиці ЄІБ в розмірі 50 000 дол. США, наданій через
його партнера Укрексімбанк, компанія отримала можливість встановити нове
передове технологічне обладнання, що забезпечило підвищення ефективності
та мінімізацію негативного впливу на довкілля. В результаті компанія Sapsan
наразі розширює свою діяльність на інші ринки Європи.
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Усвідомлюючи важливість агропродовольчого сектору в
Україні з точки зору його ролі у ВВП зайнятості, експорті та
продовольчій безпеці, ЄІБ уклав ще одну угоду про надання
позики в розмірі 400 млн. євро на підтримку обраних ланцюгів створення додаткової вартості. Зернові, насіння олійних
культур, аквакультури та рибне господарство були визначені тими ланцюгами створення додаткової вартості, які мають
найкращі позиції для задоволення внутрішнього попиту на
якісну продукцію та підвищення конкурентоспроможності
сектору і його експорту на ринки країн ЄС та на світові ринки, відповідно до зобов’язань щодо лібералізації торгівлі та
гармонізації стандартів, прийнятих обома сторонами Угоди
про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС (ПВЗВТ).
ЄІБ також підтримує більші агропромислові компанії шляхом
надання прямих інвестиційних позик. У 2016 році ЄІБ погодився надати 71 мільйон євро на фінансування реалізації інвестиційного плану компанії «Нібулон», одного з найбільших
приватних виробників та експортерів зерна. Фінансування
від ЄІБ дозволить компанії «Нібулон» розширити свою унікальну загальнонаціональну транспортну річкову мережу
вздовж річкових систем Дніпра та Південного Бугу. Це дозволить зменшити затори та транспортні потоки на автошля-

хах країни за рахунок того, що до 700 000 тон зерна щорічно
будуть перевозитися не вантажівками, а баржами. Компанія
«Нібулон» збудує до 15 додаткових суден в Миколаєві, завдяки чому будуть створені необхідні робочі місця в місцевій кораблебудівній галузі. ЄІБ почав кредитувати великі агропромислові компанії у 2014 році, коли 50 млн. євро було надано
агропромисловому виробнику – компанії «Астарта» на збільшення складських потужностей. У тому ж році ЄІБ підписав
угоду про позику на суму 85 млн. євро для того, щоб допомог-

Підтримка розвитку приватного сектору – за Програмою Спеціального плану дій для України

800 млн. євро
позик ЄІБ для МСП та
компаній з середнім рівнем
капіталізації, половина
з яких призначена для
агропродовольчого
сектору

148 млн. євро

внесків на пом’якшення
наслідків та адаптацію до
зміни клімату – підтримка
переходу до безпечної для
навколишнього середовища
та стійкої до змін клімату
економіки з низьким рівнем
викидів вуглецю

5,5 млн. євро 260 млн. євро

на технічну допомогу
для підтримки
агропродовольчого
сектору – фінансується в
рамках Східної ініціативи
DCFTA (NIF) та EPTATF

Позика ЄІБ на підтримку
торговельних операцій
та інвестиційних проектів
МСП та компаній з середнім
рівнем капіталізації в Україні

50 млн. євро

на
встановлення часткових
гарантій портфелю для
нових позик МСП від
місцевих банків у рамках
Східної ініціативи DCFTA

InnovFin

–
нове покоління
фінансових інструментів та
консультаційних послуг ЄС
для інноваційних фірм, в
тому числі часткові гарантії
портфелю, що покривають
нові позики МСП, та пайові
фінансові інструменти для
інноваційних стартапів
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ти Групі МХП збільшити складські приміщення для зберігання зернових та насіння олійних культур, а також виробництва
комбікорму у місцях, наближених до залізниці та автодоріг.
Програма «Підтримки поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі в Україні», підписана у 2016 році, забезпечила
українським підприємствам можливість скористатися
перевагами, що надаються новим режимом торгівлі з ЄС.
Завдяки цій операції ЄІБ у співробітництві з Укрексімбанком
забезпечить підтримку торговельних операцій, а також

інвестиційних проектів, що здійснюються українськими МСП
та компаніями з середнім рівнем капіталізації.
ЄІБ і надалі надаватиме пріоритет доступу до фінансування
для приватного сектору, фокусуючись на МСП як ключовій
меті діяльності, забезпечуючи доступність фінансування
за участі посередників та збільшуючи обсяг продуктів для
розміщення ризиків та розбудови потенціалу, переважно в
рамках двох нових програм, що на цей час реалізуються в
Україні:

Східна ініціатива DCFTA
Підтримка створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), Східна ініціатива, спрямована на
підсилення економічного розвитку в країнах, що підписали Угоду про асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдові та Україні,
шляхом надання цільової фінансової допомоги та технічної підтримки МСП у цих країнах.
ЄІБ об’єднав зусилля з Інвестиційним фондом сусідства (NIF) ЄС в рамках програми EU4Business для забезпечення
комплексного пакету інструментів, що відповідають потребам ринку, підтримують цілі ПВЗВТ та передбачають
прогресивне усунення бар’єрів і узгодження стандартів сектору МСП зі стандартами ЄС. Ця ініціатива має зміцнити
конкурентні можливості приватного сектору на місцевому та міжнародному ринках завдяки покращеному доступу до
фінансування для мікропідприємств та МСП через венчурний капітал, гарантії та технічну допомогу.

InnovFin
«InnovFin – Фінансування ЄС для новаторів» – спільна
ініціатива Групи Європейського інвестиційного банку
(ЄІБ та ЄІФ) і Європейської Комісії в рамках Програми
наукових досліджень і інновацій ЄС Горизонт-2020.
InnovFin складається з серії інтегрованих та
взаємодоповнюючих фінансових інструментів та
консультаційних послуг, пропонованих Групою ЄІБ,
що охоплюють повний ланцюг додаткової вартості
дослідницько-інноваційної галузі (R&I) та спрямовані
на підтримку інвестицій для підприємств від
найменших до найбільших розмірів.
У вересні 2016 року Європейський інвестиційний
фонд (ЄІФ) та ПАТ «ПроКредит Банк» (Україна)
підписали першу угоду для МСП та малих компаній
з середнім рівнем капіталізації в Україні в рамках
програми InnovFin. Очікується, що завдяки цій угоді,
що базується на гарантійному інструменті InnovFin для
МСП з фінансовою підтримкою ЄС в рамках Горизонт –
2020, «ПроКредит Банк» матиме можливість надати
позики інноваційним компаніям на загальну суму
50 млн. євро протягом наступних двох років.

КОРОТКО ПРО ЄІФ
Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) є частиною Групи
Європейського інвестиційного банку. Його стратегічною
метою є підтримка мікропідприємств і малих та середніх
підприємств (МСП) шляхом забезпечення їм доступу до
фінансування. ЄІФ розробляє та розвиває венчурний
капітал та капітал зростання, інструменти гарантування і
мікрофінансування, які безпосередньо спрямовані на цей
ринковий сегмент. У цій якості ЄІФ підтримує цілі ЄС у сферах
підтримки інновацій, науково-дослідницької діяльності,
підприємництва, зростання та зайнятості.

..eif.org
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Робоча група ЄІБ в Україні: підтримка українських партнерів в реалізації проектів
Робочу групу ЄІБ було створено для роботи над Спеціальним планом дій для України на 2014–2016 рр. До складу Робочої групи
входять спеціально призначені співробітники головного офісу ЄІБ та команда експертів ЄІБ, які працюють в Києві. Робочій групі
надано значний обсяг коштів на Технічну допомогу, яка відіграє визначну роль в успіху інвестиційних проектів. Кошти були
надані багатьма учасниками, зокрема ЄІБ та EPTATF, NIF, E5P та MPSF.
Робоча група працює протягом всього циклу виконання проекту, та, завдяки співробітництву з усіма відповідними учасниками,
була дуже корисною у вирішенні специфічних питань наших українських партнерів, в результаті чого декілька інноваційних
проектів були доведені до стадії реалізації. До таких проектів відносяться, в першу чергу, Програми Найшвидшого відновлення
України та розвитку муніципальної інфраструктури, Проекти «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток», «Чистий
міський транспорт», «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху» та Агропродовольча позика для приватного сектору.

Учасники технічної допомоги
ЄІБ
При здійсненні позикових операцій ЄІБ нерідко використовуються консультаційні послуги, що фінансуються з бюджету ЄІБ
та використовуються на всіх етапах, починаючи з ідентифікації, підготовки та реалізації проекту і закінчуючи допомогою на
етапі функціонування та технічної підтримки.
NIF – Програма інвестування для країн-сусідів ЄС
Програма ЄС NIF була започаткована у 2008 році з метою підтримки країн-сусідів ЄС у їхньому прагненні до вдосконалення
державного управління та підвищення рівня економічного і соціального розвитку шляхом надання позик від Європейських
фінансових організацій разом з грантами ЄС. NIF підтримує інфраструктурні проекти в галузі енергетики, транспорту та
навколишнього середовища, а також в галузі розвитку приватного сектору. Гранти, призначені для надання технічної
допомоги, використовуються для покращення реалізації проектів, що фінансуються, і, таким чином, сприяють покращенню
узгодженості стратегій між проектними рішеннями ЄІБ, реформами в країні та в окремих секторах економіки та цілями
загальної європейської політики сусідства (ENP).
E5P – Східноєвропейське Партнерство в сфері енергоефективності та екології
E5P об’єднує країни Східного партнерства, Європейську Комісію та інших двосторонніх донорів, а також деякі міжнародні
фінансові установи, що діють в регіоні, у справі координування та прискорення реалізації проектів з енергоефективності
та охорони довкілля. Україна, Вірменія, Грузія та Молдова приєдналися до E5P, що дозволило містам подавати заявки на
отримання грантового фінансування інвестицій в галузі енергозбереження.
EPTATF – Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві
EPTATF було засновано у 2010 році з метою покращення якості та впливу на розвиток операцій банку в країнах Східного
партнерства шляхом надання підтримки в процесі підготовки та реалізації проектів. Донорами EPTATF є Австрія, Франція,
Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Швеція та Велика Британія. Таким чином, країнам Східного партнерства було надано
близько 30,6 млн. євро.
На сьогодні EPTATF схвалив 23 операції на загальну суму 24,3 млн. євро, з яких 10 млн. євро було виділено Україні. EPTATF
надає вкрай необхідну допомогу для проведення енергетичних аудитів в будівлях та приміщеннях вищих навчальних
закладів України, технічну допомогу для модернізації та підвищення рівня безпеки руху на автошляхах України або технічну
допомогу з виконання моніторингової функції в рамках позики для Проекту відновлення України. Завдяки цим формам
технічної допомоги EPTATF намагається підвищити рівень інституційної спроможності позичальників ЄІБ, в тому числі
шляхом внутрішнього прикомандирування співробітників.
MPSF – Інструмент підтримки муніципальних проектів
MPSF – це програма на суму 20 млн. євро, фінансування якої здійснює NIF, а управління – ЄІБ. Вона призначена для надання
технічної допомоги Країнам Східного партнерства для підтримки інвестиційних проектів в усіх міських секторах, таких як
централізоване теплопостачання, міський транспорт, вуличне освітлення та відновлювана енергія, а також проектів, що
стосуються водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів.

Інвестуємо
в майбутнє України

ЄІБ – це фінансова установа ЄС з кредитним рейтингом
ААА, діяльність якої базується на програмно-нормативних
документах ЄС. Банк залучає кошти на ринках капіталу
для кредитування прийнятних інвестиційних проектів,
які відповідають політиці та пріоритетам ЄС. Фінансовий
зиск, отриманий завдяки таким пільгам та перевагам
як привабливі відсоткові ставки та тривалий термін
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ЄІБ – Європейський інвестиційний банк – фінансує проекти
в Україні на базі Мандату ЄС на зовнішнє кредитування. Цей
мандат надає ЄІБ гарантії, що покриваються Бюджетом ЄС, на
проекти в галузях соціальної та економічної інфраструктури,
розвитку місцевого приватного сектору та кліматичних
заходів.

погашення, ЄІБ передає на проекти, які мають вагоме
значення для досягнення цілей ЄС та відповідають
принциповій позиції банку – підтримувати такі інвестиції,
які є раціональними та виправданими в довготривалій
перспективі. Широкий досвід ЄІБ у фінансуванні проектів,
власні ресурси в галузі та глибокі знання європейських
стандартів сприяють виявленню проектів, що найбільше
відповідають національним та європейським пріоритетам.
Схвалення проектів з боку ЄІБ охоплює технічні, економічні,
фінансові, екологічні та соціальні аспекти й кредитні ризики,
забезпечує відповідність позичальників та дотримання
умов і дозволяє структурувати проекти за стандартами ЄС.
Таким чином, ЄІБ є провідником стандартів ЄС за межами
ЄС, робить внесок у розповсюдження передового досвіду та
стимулює участь інших фінансових установ у проектах, що є
пріоритетними для ЄС.
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