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БІЗНЕС-АСЯРОДДЗЕ І ІНВЕСТЫЦЫІ Ў НЕСТАБІЛЬНЫХ КРАІНАХ:

ПЛАН ЗНЕШНІХ
ІНВЕСТЫЦЫЙ ЕС

Амбіцыйны План знешніх інвестыцый ЕС будзе прыцягваць інвестыцыі у краіны-партнёры ЕС у Афрыцы і рэгіёне 
Еўрапейскай палітыкі добрасуседства для спрыяння інклюзіўнаму эканамічнаму росту, стварэнню працоўных месцаў і 
ўстойліваму развіццю і, такім чынам,  для вырашэння шэрагу глыбінных праблем, якія выклікаюць нелегальную міграцыю. 
План знешніх інвестыцый прыняты з улікам канкрэтных патрэб краін-партнёраў і грунтуецца на паспяховай мадэлі, якая 
выкарыстоўваецца ўнутры ЕС пад назвай «План Юнкера». Гэтая мадэль ужо забяспечыла прыток інвестыцый на суму ў 240 
мільярдаў еўра.
План знешніх інвестыцый будзе накіраваны на шэраг прыярытэтных інвестыцыйных напрамкаў, такіх як: устойлівае развіццё 
энергетыкі і ўстойлівая ўзаемасувязь; фінансаванне мікра -, малых і сярэдніх прадпрыемстваў; устойлівае развіццё сельскай 
гаспадаркі, сельскіх прадпрымальнікаў і аграіндустрыі; устойлівае развіццё гарадоў і лічбавыя тэхналогіі для ўстойлівага 
развіцця.

НАВОШТА НАМ ПАТРЭБНЫ ПЛАН ЗНЕШНІХ ІНВЕСТЫЦЫЙ?

ШТО ТАКОЕ ПЛАН ЗНЕШНІХ ІНВЕСТЫЦЫЙ ЕС?

Сусветны эканамічны крызіс павялічыў нестабільнасць 
і абвастрыў канфлікты ў Афрыцы і краінах Еўрапейскай 
палітыкі добрасуседства, скараціўшы колькасць 
даступных фінансаў для так неабходных інвестыцый. 
Нестабільнасць і канфлікты таксама абвастрылі ўжо 
існуючы міграцыйны крызіс, штурхаючы да міграцыі 
большую, чым калі-небудзь у гісторыі, колькасць 
насельніцтва Афрыкі і краін Еўрапейскай палітыкі 
добрасуседства.
Еўрапейскі саюз разам з краінамі-членамі – самы 
вялікі донар развіццёвай дапамогі, у 2016 годзе 
было выдзелена 75,5 мільярдаў еўра, што складае 

амаль 60% усёй развіццёвай дапамогі ў свеце. Аднак, 
супрацоўніцтва на карысць развіцця мусіць мяняцца. 
Традыцыйная грантавая дапамога працягвае мець 
важнае значэнне, але каб дасягнуць амбітныя паказчыкі 
«Мэт устойлівага развіцця», яе трэба дапаўняць іншымі 
інструментамі і крыніцамі фінансавання. У 2015 годзе 
міжнародная супольнасць прыняла інавацыйны  парадак 
дня па фінансаванні на карысць развіцця, які заклікае да 
новых форм партнёрства, у прыватнасці, да мабілізацыі 
прыватных рэсурсаў і да выкарыстання інавацыйных мадэляў 
фінансавання. План знешніх інвестыцый – частка адказу  ЕС 
на гэтыя выклікі.

Кошт стварэння 
бізнесу ў 
нестабільных 
афрыканскіх краінах 
у 3 разы вышэй, 
чым у стабільных 
афрыканскіх краінах. 

Пасля фінансавага крызісу 2008 года, прамыя замежныя 
інвестыцыі і іншыя прыватныя фінансавыя патокі ў развіццёвыя 
краіны зменшыліся. 
Толькі 6% ад агульнага аб’ёму прамых замежных інвестыцый 
у развіццёвыя краіны ідзе ў краіны, якія можна назваць 
нестабільнымі (2012 год).
72% са згаданых інвестыцый сканцэнтравана ў 10-ці краінах, 
багатых на прыродныя рэсурсы.

2008

6%

ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ
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ЯКІМ ЧЫНАМ ГЭТА БУДЗЕ ПРАЦАВАЦЬ?

План знешніх інвестыцый скіраваны на прыцягненне прыватных інвестараў, калі жыццяздольныя бізнес-
прапановы адказваюць на сацыяльныя патрэбы і калі наяўнасць абмежаваных дзяржаўных сродкаў 
можа забяспечыць прыцягненне прыватных сродкаў. Напрыклад, банкі часта адмаўляюцца крэдытаваць 
прадпрымальніц-жанчын, нават калі іх ідэі і бізнес-планы ўстойлівыя. Мы можам дапамагчы ім пачаць і 
развіваць уласны бізнес праз прадстаўленне банкам гарантый на выдачу крэдытаў такім прадпрымальніцам, 
а таксама праз аказанне тэхнічнай дапамогі жанчынам-прадпрымальніцам (кансультацыі, ментарства).

Гэты План будзе стымуляваць прыватных інвестараў спрыяць ўстойліваму развіццю ў краінах за межамі 
Еўропы. Нядаўна створаны Еўрапейскі фонд устойлівага развіцця (ЕФУР) стане фінансавым механізмам 
падтрымкі інвестыцый як з боку дзяржаўных фінансавых інстытутаў, так і прыватнага сектара.

Дзякуючы ўнёску Еўрапейскай камісіі ў суме 4,1 мільярды еўра чакаецца, што План знешніх інвестыцый 
прыцягне інвестыцый на 44 мільярды еўра да 2020 года. Каб павялічыць магчымасці і эфектыўнасць дзеяння 
новага Фонду, Еўрапейская камісія заклікае краіны-члены ЕС і іншых партнёраў далучыцца сваімі ўнёскамі.

Падыход ЕС цалкам адпавядае Партнёрству «Вялікая дваццатка – Афрыка», распачатаму падчас старшынства 
Германіі ў Вялікай дваццатцы. Гэта дазволіць гарантаваць устойлівы ўдзел прыватнага сектара, інвестыцыі ў 
інфраструктуру і аднаўляльныя крыніцы энергіі, падтрымліваць устойлівае эканамічнае развіццё і рост.

 Рабіць унёсак у забеспячэнне ўстойлівага 
развіцця краін-партнёраў паслядоўным і 
ўсёабдымным чынам.

 Стымуляваць інвестыцыі і прыцягваць сродкі 
ў краіны, куды ў дадзены момант інвеставаць 
складана, а таксама заахвочваць інвестыцыі 
прыватнага капіталу, які ў выпадку адсутнасці 
заахвочвання быў бы скіраваны ў іншыя 
краіны або ўвогуле не выдзелены.

 
 Скіроўвацца на сацыяльна-эканамічныя сектары, 
у прыватнасці ўстойлівую інфраструктуру 
(уключаючы энергетыку, водазабеспячэнне, 
транспарт, інфармацыйна-камунікацыйныя 
тэхналогіі, навакольнае асяроддзе, сацыяльную 
інфраструктуру, чалавечы капітал), і 

забяспечваць фінансаванне для мікра-, малых і 
сярэдніх прадпрыемстваў з асаблівай увагай 
стварэнню значнай колькасці  працоўных 
месцаў.

 Аказваць дапамогу ў эканамічным і фінансавым 
развіцці жыццяздольных праектаў па 
прыцягненні інвестыцый.

 Аказваць дапамогу ў паляпшэнні бізнес-клімату 
ў краінах-партнёрах праз падтрымку рэформ і 
эканамічнага кіравання.

 Спрыяць выкараненню асноўных прычын 
нелегальнай міграцыі і ўмацаванню 
партнёрстваў ЕС у Афрыцы і краінах ЕПД.

ПЛАН ЗНЕШНІХ ІНВЕСТЫЦЫЙ БУДЗЕ…

КАНТАКТЫ

Сакратарыят Плана знешніх інвестыцый
Еўрапейская камісія, rue de la Loi, 41/Wetstraat, 1049 Брусель, Бельгія

https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
Электронная пошта : EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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ЯК ПРАЦУЕ ПЛАН ЗНЕШНІХ ІНВЕСТЫЦЫЙ?

ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД 
УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ 

(ЕФУР)

• ЕФУР будзе складацца з двух 
рэгіянальных інвестыцыйных 
платформ (Афрыка і краіны ЕПД). 
Яны будуць спалучаць: 

Мэта першага кампанента 
Плана знешніх інвестыцый 
– забяспечыць адзіны цэнтр 
для прапаноў ад дзяржаўных 
развіццёвых фінансавых 
інстытутаў і іншых зацікаўленых 
дзяржаўных і прыватных 
інвестараў.

• Новая схема гарантый ЕФУР 
будзе змяшчаць шэраг 
тэматычных або геаграфічных 
інвестыцыйных магчымасцей, для 
якіх часткова прадугледжваюцца 
гарантыі для інвестыцыйных 
партфеляў.  

• Мэта заключаецца ў прыцягненні 
дадатковага фінансавання, у 
прыватнасці ад прыватнага 
сектара, паколькі гарантыі ЕФУР 
дазволяць зменшыць рызыку для 
прыватных інвестыцый і пакрыць 
патэнцыйныя страты фінансістаў 
і інвестараў.

ТЭХНІЧНАЯ ДАПАМОГА

• Другі кампанент будзе 
актывізаваць тэхнічную 
дапамогу і дапамогу 
бенефіцыярам у развіцці 
фінансава прывабных і 
саспелых праектаў, такім чынам 
дапамагаючы прыцягнуць больш 
інвестыцый.

• Камісія выдзеліла значныя 
рэсурсы на аказанне тэхнічнай 
дапамогі краінам-партнёрам 
для развіцця большай колькасці 
прывабных праектаў і для таго, 
каб зрабіць гэтыя праекты 
вядомымі для міжнародных 
інвестараў.

• Тэхнічная дапамога таксама 
будзе даступная для 
паляпшэння прававога і 
палітычнага асяроддзя і 
павышэння патэнцыялу 
прадстаўнікоў прыватнага 
сектара, у тым ліку гандлёва-
прамысловых палат і 
сацыяльных партнёраў, 
дапаўняючы структураваны 
дыялог у рамках трэцяга 
кампанента.

ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛІМАТ

• Трэці кампанент будзе тычыцца 
паляпшэння інвестыцыйнага 
клімату і дзелавога асяроддзя 
ў краінах-партнёрах, пры гэтым 
дэлегацыі ЕС будуць граць 
ключавую ролю, у прыватнасці 
праз:

• Структураваны дыялог з 
бізнесам на ўзроўні ўсёй краіны, 
галіны і стратэгічных кірункаў, 
у тым ліку шляхам бізнес-
форумаў з удзелам еўрапейскіх 
і мясцовых гульцоў;

• Палітычны дыялог і дыялог 
адносна асобных палітык з 
урадамі краін-партнёраў для 
зняцця асноўных перашкод 
на шляху інвестыцый і 
заахвочвання належнага 
кіравання;

• Падтрымку рэформ у сферы 
нарматыўнага рэгулявання, 
выпрацоўкі палітычных курсаў і 
кіравання, нарошчваючы веды 
пра рынак, сектар і вытворча-
тэхналагічныя сувязі ў маштабе 
кожнай краіны;

• Забеспячэнне ўзгодненасці з 
іншымі напрамкамі палітыкі і 
ініцыятыў ЕС і дзяржаў-членаў.

€

€

Меркаваны
 бюджэт 
2,6 млрд.

 еўра

1,5 млрд. 
еўра

ІСНУЮЧЫЯ 
ІНВЕСТЫ-
ЦЫЙНЫЯ 
МЕХАНІЗМЫ

ІНСТРУМЕНТ 
ГАРАНТЫЙ 
ЕФУР



4

 

ПРЫКЛАДЫ МАГЧЫМЫХ ДЗЕЯННЯЎ

План знешніх інвестыцый абапіраецца на папярэдні досвед Еўрапейскай камісіі ў рэалізацыі васьмі рэгіянальных інвестыцыйных 
механізмаў за межамі ЕС. З моманту стварэння першага механізму змешанага фінансавання ЕС у 2007 годзе на 3,4 млрд. еўра 
грантаў ад ЕС удалося прыцягнуць 26 млрд. еўра крэдытаў, а агульны аб’ём інвестыцый у краіны-партнёры дасягнуў прыблізна 57 
млрд. еўра.
Вось прыклады праектаў, ужо падтрыманых ЕС, якія будуць далей развівацца пры дапамозе Плана знешніх інвестыцый:

Больш падрабязную інфармацыю пра вынікі, атрыманыя кожным рэгіянальным інвестыцыйным механізмам, можна атрымаць на:
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en. 

ПРАГРАМА ЖАНЧЫНЫ 
Ў БІЗНЭСЕ

КЛІМАТ-ІНВЕСТАР-1

ІМПУЛЬС ДЛЯ АФРЫКІ

Унёсак ЕС: 4.8 мільёнаў еўра

Агульная сума інвестыцый: 54.3 мільёнаў еўра

Вядучы фінансавы інстытут: ЕБРР

Рэгіён: Усходняе Партнёрства

Унёсак ЕС: 30 мільёнаў еўра

Агульная сума інвестыцый: Каля 900 мільёнаў еўра

Вядучы фінансавы інстытут: Банк FMO

Краіна: Міжрэгіянальны

Унёсак ЕС: 60 мільёнаў еўра

Агульная сума інвестыцый: Каля 180 мільёнаў еўра

Вядучы фінансавы інстытут: Банк AfDB и EIB

Рэгіён: Афрыка
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Унёсак ЕС: 28 мільёнаў еўра

Агульная сума інвестыцый: Каля 240 мільёнаў еўра

Вядучы фінансавы інстытут: Банк KfW 

Краіна: Паўднёвыя краіны ЕПД
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Жаночае прадпрымальніцтва грае ключавую ролю ў стварэнні рабочых 
месцаў і эканамічным росце ва ўсходнім рэгіёне ЕПД. Малыя і сярэднія 
прадпрыемствы (МСП), кіраваныя жанчынамі, часта сутыкаюцца з 
нежаданнем банкаў крэдытаваць іх, паколькі яны ўспрымаюцца як 
кліенты з больш высокай ступенню рызыкі. Падтрымка ЕС прадугледжвае 
частковае пакрыццё рызык мясцовым банкам, каб спрыяць развіццю 
канкрэтных ініцыятыў,  скіраваных на адпаведныя МСП, кіраваныя 
жанчынамі, а таксама кансультацыйных паслуг, падрыхтоўкі кадраў і 
падтрымкі для жанчын-прадпрымальніц і іх бізнесу. Такія дзеянні будуць 
пашырацца за кошт Плана знешніх інвестыцый.

Клімат-інвестар-1 (КІ1) -  гэта інвестыцыйны фонд, адміністраваны 
банкам FMO. Яго задача – спрыяць развіццю устойлівай 
энергетыкі па даступных цэнах на рынках развіццёвых краін. 
Ён забяспечвае падтрымку энергетычных праектаў ад пачатку 
да канца, намагаючыся выправіць недахопы і неэфектыўнасць 
рынкавых механізмаў  на кожным этапе праекта. Праз павышэнне 
якасці праектаў, КІ1 закліканы заахвоціць прыватных інвестараў 
і прыцягнуць фінансаванне для краін з нізкім і ніжэй сярэдняга 
узроўнямі даходаў, асабліва ў Афрыцы.

Імпульс для Афрыкі - гэта праграма партнёрства паміж Афрыканскім 
банкам развіцця і Еўрапейскім інвестыцыйным банкам па развіцці 
прадпрымальніцтва і інавацый у Афрыцы. Дадзеная ініцыятыва 
скіраваная на стымуляванне стартапаў і малых і сярэдніх прадпрыемстваў 
(МСП) шляхам падтрымкі камерцыйных гульцоў, якія ўзаемадзейнічаюць 
з гэтымі прадпрыемствамі: у тым ліку венчурных фондаў, фондаў бізнес-
анёлаў і супрацоўніцтва ў рамках бізнес-акселератараў. Афрыка будзе 
са свайго боку выдзяляць  адпаведныя рэсурсы, стымуляваць тэхнічныя 
ноу-хау і ствараць спрыяльныя умовы для стартапаў і МСП, ключавых  
прадпрыемстваў для стварэння новых працоўных месцаў.

Фонд САНАД прадстаўляе пазыковае і акцыянернае фінансаванне 
для фінансавых арганізацый-партнёраў (ФА) на Блізкім Усходзе і ў 
Паўночнай Афрыцы з мэтай падтрымкі эканамічнага росту і стварэння 
новых працоўных месцаў у сектары ММСП. На ММСП прыходзіцца да 60% 
ВУП і 70% занятасці ў рэгіёне, і яны маюць вырашальнае значэнне для 
дынамічнага развіцця эканомікі. У той жа час даследаванні паказваюць, 
што толькі 20% з іх маюць доступ да фінансавання. Каб дазволіць ФА 
шырэй ахапіць ММСП, САНАД аказвае фінансавую і тэхнічную дапамогу ў 
спрыянні руху ММСП па шляху ўстойлівага росту.

ФОНД САНАД


