ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК І

КРАЇНИ СХІДНОГО СУСІДСТВА

ЄІБ У КРАЇНАХ СХІДНОГО
СУСІДСТВА ЄС
Д

іяльність Європейського інвестиційного банку зосереджується на покращенні стану
соціально-економічної інфраструктури, розвитку приватного сектору та заходах,
пов’язаних зі зміною клімату. Ми підтримуємо проекти, що сприяють стабільності та модернізації регіону. Наші інвестиції відповідають інтересам громадян країн Східного сусідства
та зміцнюють їх відносини з Європейським Союзом і державами, які входять до його складу.
Ми підтримуємо довгострокові інвестиційні проекти в країнах Східного сусідства ЄС
з 2009 року.

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ
Ми пропонуємо знання й досвід наших інженерів і економістів для підтримки розробки та
визначення вартості високоякісних проектів. В якості концептуально-орієнтованої фінансової установи ЄС з найвищим кредитним рейтингом ми надаємо такі привабливі фінансові
умови, як конкурентоспроможні процентні ставки та узгодження тривалості кредитування
з проектами. Завдяки своїм партнерським відносинам з Європейським Союзом та іншими
спонсорами ми можемо виділяти гранти для додаткового посилення розвитку під впливом
проектів, які ми підтримуємо.
ЄІБ фінансує більшість проектів у країнах
Східного сусідства на підставі мандату
зовнішнього кредитування, виданого Європейським Союзом. Цей мандат надає ЄІБ
гарантію ЄС стосовно проектів із розвитку
приватного й державного секторів.

БІЛОРУСЬ
159 млн євро

Інвестиції ЄІБ за
країнами (з 2009 р.)

УКРАЇНА
5 529 млрд євро

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
755 млн євро

ГРУЗІЯ
1 837 млрд євро

АЗЕРБАЙДЖАН
ВІРМЕНІЯ

96 млн євро

404 млн євро

Кредитні угоди, підписані зі Східним сусідством (2009—2018 рр.)
ТРАНСПОРТ

35%

ПІДТРИМКА МАЛОГО
Й СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

31%

НАШ ВПЛИВ
У

регіоні Східного сусідства ЄІБ зосереджується на створенні якісних робочих місць
і сприянні економічному зростанню, розвитку промисловості та інфраструктури, підтримці інновацій і забезпеченні доступних і чистих джерел енергії. Заходи, пов’язані зі зміною клімату, що передбачені Паризькою угодою, — головний пріоритет діяльності ЄІБ із
кредитування. Завдяки нашому фінансуванню ми відіграємо роль каталізатора для залучення коштів, необхідних для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 р., встановлених ООН.

Допомога регіону в досягненні ЦСР
(підписання кредитних угод, 2015—2018 рр.):

7054 навчальних місця у
відремонтованих будівлях
для студентів вищих
навчальних закладів

12 млн людей користуються
перевагами покращення
системи водопостачання та
водовідведення

370 000 робочих місць
на мікропідприємствах,
підприємствах малого та
середнього бізнесу

ЕНЕРГОРЕСУРСИ, ЗОКРЕМА
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА
ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

20%

158 000 домогосподарств
мають доступ до екологічно
чистої електроенергії

21 мільйон поїздок
на рік на модернізованому
громадському транспорті

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

7%

4%

ВИРОБНИЦТВО

2%

1%

СІЛЬСЬКЕ
ІНШІ ГАЛУЗІ
ГОСПОДАРСТВО
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ІНІЦІАТИВА
СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА
С

хідне партнерство почало свою діяльність у травні 2009 р. як спільна ініціатива
з питань політики, до якої входять Європейський Союз, його держави-члени та шість
східноєвропейських партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова й Україна.

Європейський Союз сприяє сталому розвитку й добробуту громадян країн, з якими він
межує на сході. ЄІБ підтримує цілі Саміту Східного партнерства 2015 р., що передбачають
чотири ключові пріоритети для досягнення відчутних результатів до 2020 р.:
1.
2.
3.
4.

Зміцнення економіки: економічний розвиток і створення нових ринкових можливостей.
Зміцнення взаємовідносин: об’єднання людей і місць, енергоефективність,
захист навколишнього середовища та протидія зміні клімату.
Зміцнення управління: підвищення якості роботи установ і державного управління.
Зміцнення суспільства: мобільність, формування професійних навичок і мереж.

З початку впровадження
ініціативи Східного партнерства
у 2009 р. ЄІБ виділив
8,8 млрд євро на
підтримку 96 проектів
у регіоні.
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ЗМІЦНЕННЯ
ЕКОНОМІК
Є

ІБ працює над зміцненням і більшою диверсифікацією економік регіону Східного партнерства. Особливо активно ми підтримуємо малий і середній бізнес (МСБ) й мікропідприємства, залучення інвестицій, створення робочих місць і торгових можливостей.
З 2009 р. ми надали малим підприємствам кредитні лінії, зокрема в місцевих валютах, і
гарантії на загальну суму 2,7 млрд євро..
Підтримці банком малого й середнього бізнесу сприяють Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), Фонд прямої підтримки МСП, а також ініціатива
InnovFin, що передбачає надання консультативних послуг і фінансових інструментів.

З 2009 р. ЄІБ надав допомогу промисловості завдяки декільком корпоративним проектам
на суму 590 млн євро. Допомагаючи компаніям зростати, банк також сприяє їм у дотриманні стандартів ЄС у таких напрямках, як тендери, охорона навколишнього середовища
й розробка технічних специфікацій.

Особливості проекту:
•Є
 ІБ надав українському ПроКредит Банку фінансування для малого й середнього бізнесу
у формі кредиту на суму 60 млн євро в національній валюті. Також TBC Bank у Грузії отримав гарантію кредитування малого бізнесу в розмірі 2,6 млн євро через Угоду про
ПВЗВТ, що дозволило забезпечити можливість МСП отримувати кредити на вигідних умовах і зменшити вимоги щодо застави.
•Є
 ІБ надав кредит на суму 250 млн доларів США великій українській компанії, в якій
працює більш ніж 14 000 осіб. Зі свого боку, компанія уклала субпідрядні договори із
40 малими підприємствами в межах проекту зі створення агроінфраструктури
й будівництва найсучаснішого заводу рослинних олій. Проект допоміг забезпечити стабільний дохід місцевим фермерам і сприяв розвитку громади в цілому.
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МЕРЕЖА TEN-T
ЄІБ зобов’язався фінансувати розширену мережу TEN-T,
транспортну систему, яка буде з’єднувати країни регіону
Східного партнерства між собою й пов'яже регіон з ЄС.
Мережа TEN-T, яка покращить перетинання кордонів
і модернізує наявну інфраструктуру для усунення місць
заторів, передбачає будівництво нових і відновлення
існуючих автошляхів, залізниць, портів, аеропортів
і логістичних центрів. До того ж ЄІБ й надалі буде підтримувати політику щодо безпеки дорожнього руху
шляхом інвестицій і консультацій в декількох країнах
Східного партнерства.

8

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК I КРАЇНИ СХІДНОГО СУСІДСТВА

ЗМІЦНЕННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИН
З’ЄДНАННЯ РЕГІОНУ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ЗАВДЯКИ
ПОКРАЩЕННЮ ТРАНСПОРТУ
Транспорт є головним фактором зростання й підвищення конкурентоспроможності. Як
банк ЄС ЄІБ фінансує інфраструктурні проекти, які покращують зв’язки між регіоном Східного партнерства й Європейським Союзом, зокрема проекти з будівництва залізниць,
автомагістралей або водних шляхів. З 2009 р. ЄІБ профінансував 25 проектів у сфері транспортної інфраструктури на суму 3,1 млрд євро.

Транспортні кредити за типами (2009—2018 рр.)

Дороги й
автомагістралі 64,2%

Інше 5,5%
Водний транспорт 1,2%
Аеропорти й об’єкти їх
інфраструктури 1,3%
Міські автодорожні
мережі 2,7%
Міський і приміський
пасажирський
наземний транспорт 6,5%
Залізниці 8,3%
Метро 10,3%
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СТВОРЕННЯ ДЖЕРЕЛ БІЛЬШ ЕКОЛОГІЧНОЇ Й БЕЗПЕЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ЄІБ підтримує інвестиції у сфері енергоефективності, підвищення енергетичної стійкості й
безпеки постачання, а також збільшення використання відновлюваних джерел енергії для
скорочення викидів парникових газів. Наші інвестиції спрямовані не лише на розширення
енергетичних зв’язків, які допомагають створити в Європі інтегрований і сталий ринок
енергії, а й на більш ефективне використання енергії для зменшення викидів і витрат.

Особливості проекту:
•

•

80 млн євро на 158 км нових ліній електропередач, які
мають забезпечити об’єднання електроенергетичних систем
Молдови й Румунії потужністю 600 МВт і їх підключення
до ринку електроенергії ЄС. Проект допоможе диверсифікувати енергетичні ресурси Молдови й підвищити рівень
енергетичної безпеки.
7 млн євро для реконструкції близько 150 дитячих садків у межах Єреванського проекту енергоефективності,
який передбачає зміцнення будівель у зоні підвищеної
сейсмічної активності й покращення енергоефективності
(ізоляція дахів, нові енергоефективні обігрівачі, світлодіодне
освітлення та сонячні системи). Єреванський проект із модернізації дитячих садків допоможе скоротити викиди вуглекислого газу на 5502 т на рік і поліпшить життя 34 500 дітей,
вихователів і членів обслуговуючого персоналу.
Робота стала можливою завдяки гранту на суму 5 млн євро,
наданого через Східноєвропейське партнерство з питань
енергоефективності й охорони навколишнього середовища.

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ
НА ЕФЕКТИВНОСТІ
У регіоні Східного партнерства ЄІБ
фінансує декілька програм для впровадження заходів з енергоефективності для
будівель і муніципальних систем опалення. На додаток до кредитування ЄІБ
створив консультативний інструмент
[Фонд підтримки муніципальних проектів — Municipal Support Project Facility
(MSPF), що фінансується Інвестиційним
фондом сусідства] для сприяння заходам
з енергоефективності та протидії кліматичним змінам у містах регіону.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПІДТРИМКА
АДАПТАЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
З 2009 р. ЄІБ надав інвестиції для декількох регіональних проектів у сфері водопостачання
та водовідведення на загальну суму 572 млн євро. Банк допоміг поліпшити якість послуг
водопостачання та водовідведення для населення, завдяки чому країнам вдалося дотриматися національних і міжнародних норм у сфері охорони здоров’я та навколишнього
середовища, а також покращити місцеве середовище.

Особливості проекту:
• Кредит ЄІБ у розмірі 104,6 млн євро застосовується для підтримки розширення,
реконструкції та відновлення систем водопостачання в Грузії. Кредит спрямований на фінансування двох великих проектів для Кутаїсі й кількох невеликих проектів для міст Урекі, Зугдіді та Поті для покращення доступу до якісної питної води. Проект, який орієнтований
також на визначення якості й рівня охоплення населення послугами, отримав від Інвестиційної платформи сусідства грантову підтримку для проведення технічної експертизи.
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ЗМІЦНЕННЯ УПРАВЛІННЯ,
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
РОБОТИ УСТАНОВ
І РОЗШИРЕННЯ
АДАПТИВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Є

ІБ підтримує зусилля країн Східного партнерства, спрямовані на зміцнення їх здатності
протистояти кризам і потрясінням, зберігаючи впевнене зростання. Банк надає інвестиції для проектів із підвищення умов життя, задоволення основних адміністративних
потреб і сприяння економічним ініціативам для громадян і переміщених осіб. В Україні
банк фінансує заходи з відбудови країни після недавніх військових конфліктів, підтримки
короткострокового відновлення й реконструкції основних служб і ключових об’єктів інфраструктури.

Особливості проекту
•

Проект раннього відновлення України передбачає надання 200 млн євро у
вигляді інвестицій для підконтрольних уряду країни районів Донецької й Луганської областей, а також для сусідніх Харківської, Дніпропетровської та Запорізької
областей. Фінансування ЄІБ допомагає містам цих областей приймати значну кількість
внутрішньо переміщених осіб і більш ефективно справлятися з навантаженням на
об’єкти соціальної інфраструктури й притулки. Кредит підтримує роботу з відновлення
й покращення послуг водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії й опалення. Він також передбачає відновлення пошкоджених громадських будівель,
зокрема адміністративних будівель, шкіл, поліклінік, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури.

•

Банк надав Молдові технічну допомогу на суму 2 млн євро для впровадження
генерального плану дій із запобігання паводкам і захисту від них, а також для розробки
механізму контролю й управління річковими шляхами на базі геоінформаційної
системи. Ця технічна допомога також сприяє визначенню інвестиційних проектів,
спрямованих на захист від затоплення, наприклад зведення протипаводкових споруд, стримання води й підвищення пропускної спроможності річок. Програму підтримали учасники Цільового фонду технічної підтримки Східного партнерства. Керує
цією установою ЄІБ.
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ЗМІЦНЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
Є

ІБ фінансує проекти в галузі освіти. Добре розвинена інфраструктура вищої та загальної освіти покращує умови для викладання й навчання і заохочує дослідження й інновації. Освіта має дуже важливе значення для розвитку людського капіталу, що, у свою чергу,
призводить до зростання доходів, продуктивності й зайнятості. Наші проекти допомагають
наблизити стандарти до рівня Європейського Союзу.

Особливості проекту:
•П
 роект «Вища освіта в Україні» забезпечив фінансування реконструкції навчальних,
дослідницьких і службових об’єктів у 21 університеті для покращення їх енергоефективності й створенні більш комфортних умов для студентів. Окрім інвестицій на
160 млн євро, проект отримав також грантову підтримку Європейського Союзу через
Інвестиційну платформу сусідства та Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та охорони навколишнього середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ
ВІРМЕНІЯ
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 404 МЛН ЄВРО

Реконструкція міжнародної автомагістралі М6 (51 млн
євро) стосується важливого транспортного коридору
Вірменії, який з’єднує країну з Грузією й зовнішнім світом.
Цим шляхом відбувається понад 60% міжнародних перевезень Вірменії, тому він є особливо важливим для торгівлі
країни з іншими державами. Водночас ЄІБ розгорне програму, що підтримується ЄС, для підвищення безпеки
дорожнього руху в країні.

АЗЕРБАЙДЖАН
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 96 МЛН ЄВРО

ЄІБ надає 25 млн євро для підтримки проектів, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу. Кошти розподіляються через AccessBank, провідну фінансову установу
Азербайджану для малого бізнесу. Робота сприятиме розвитку приватного сектора, створенню робочих місць і підвищенню рівня життя в Азербайджані.

БІЛОРУСЬ
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 159 МЛН ЄВРО

Кредит ЄІБ на суму 84 млн євро дозволить підвищити
якість систем водовідведення майже для двох мільйонів
жителів Мінську. Кредит буде використано для встановлення нових очисних споруд, аераційних резервуарів для
біологічного очищення, обладнання для ультрафіолетової
дезінфекції стічних вод і сучасної обробки мулу. Інвестиції
допоможуть підвищити енергоефективність, покращити
стан місцевого середовища й якість життя людей.
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ГРУЗІЯ
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 1,8 МЛРД ЄВРО

Фонди реконструкції й розвитку міст на суму 50 млн євро
будуть використані для усунення наслідків руйнівних
повеней, які в 2015 р. вразили Тбілісі та його околиці.
Проект допоможе відновити основні системи, ключову
інфраструктуру і створити основу для виходу з економічної кризи.

МОЛДОВА
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 755 МЛН ЄВРО

Кредит на суму 24 млн євро допоможе відновити системи
водопостачання й водовідведення в Кишиневі, підвищити
якість, ефективність і стійкість систем водопостачання
та каналізації, а також покращити якість життя
800 000 людей. Ці інвестиції спрямовані на скорочення
витоку води і споживання енергії.

УКРАЇНА
РОЗМІР КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЄІБ: 5,5 МЛРД ЄВРО

Через кредитну угоду на суму 75 млн євро банк фінансує
інфраструктуру міського транспорту для підвищення безпеки дорожнього руху для водіїв і найбільш вразливих
учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і велосипедистів. Крім підвищення безпеки дорожнього руху і зниження аварійності, інвестиції можуть допомогти скоротити непрямі витрати, пов’язані з проблемами безпеки
дорожнього руху. Проект отримує підтримку ЄС на технічну допомогу.
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ЄІБ є банком Європейського Союзу й належить
державам-членам ЄС. У 2018 р. EIB Group надала
майже 80 млрд євро для інвестицій в Європі
та за її межами. Банк є найбільшим у світі
б а г а т о с т о р о н н і м п о з ич а л ьн и к о м
і кредитором.
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