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БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ТА ІНВЕСТИЦІЇ У ВРАЗЛИВИХ КРАЇНАХ (ІЗ НЕСТАЛОЮ ЕКОНОМІКОЮ):

ПЛАН ЗОВНІШНІХ 
ІНВЕСТИЦІЙ ЄС  

Амбіційний План зовнішніх інвестицій ЄС стимулюватиме залучення інвестицій у наші країни-партнери Африки 
та регіону Європейського сусідства. План сприятиме інклюзивному економічному зростанню, створенню 
робочих місць, а також сталому розвитку, і таким чином буде спрямований на подолання деяких першопричин 
нелегальної міграції. План зовнішніх інвестицій адаптовано до конкретних потреб країн-партнерів. Він базується 
на дуже успішній моделі, що застосовується в ЄС, в рамках якої «План Юнкера» вже допоміг залучити понад 240 
мільярдів євро інвестицій.
План зовнішніх інвестицій фокусуватиметься на низці пріоритетних областей інвестування, таких як: стала 
енергетика та взаємозв’язки; фінансування мікро-, малих та середніх підприємств; стале сільське господарство, 
сільські підприємці та агропромисловість; сталі міста, а також дигіталізація для сталого розвитку.

ДЛЯ ЧОГО НАМ НЕОБХІДНИЙ ПЛАН ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ?

ЩО ТАКЕ ПЛАН ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ?

Нестабільність та конфлікти в Африці та регіоні 
Європейського сусідства посилилися в результаті 
глобальної економічної кризи, скоротивши доступ 
до фінансування для надзвичайно необхідних 
інвестицій. Окрім цього, нестабільність та 
конфлікти спричинили загострення наявної 
міграційної кризи, причому як ніколи збільшилися 
обсяги пересування населення в Африці та 
регіоні Європейського сусідства.
Європейський Союз та його держави-члени 
спільно є найбільшими у світі постачальниками 
допомоги для розвитку, надавши у 2016 році 
75,5 мільярдів євро, що становить майже 60% 

світової допомоги. Однак співпраця в цілях сприяння 
розвитку повинна розвиватися. Традиційна допомога 
у формі грантів зберігає своє важливе значення, але 
для досягнення амбіційних показників, встановлених  
Цілями у сфері сталого розвитку, її необхідно 
доповнити також іншими інструментами та джерелами 
фінансування. У 2015 році міжнародна спільнота 
ухвалила інноваційну програму дій щодо фінансування 
в цілях розвитку, яка закликає до налагодження нових 
партнерських відносин, зокрема з метою мобілізації 
приватних ресурсів, а також застосування інноваційних 
моделей фінансування. План зовнішніх інвестицій є 
частиною участі ЄС у виконанні цих зобов’язань.

Затрати на запуск 
бізнесу у вразливих 
країнах Африки втричі 
перевищують затрати 
на такі операції у 
невразливих країнах 
африканського 
регіону. 

У всіх країнах, що розвиваються, спостерігається зниження 
прямих іноземних інвестицій та інших фінансових потоків від 
приватного сектору після фінансової кризи 2008 року. 
У 2012 році лише 6% всіх прямих іноземних інвестицій у 
країни, що розвиваються, було спрямовано у вразливі країни (з 
несталою економікою). 
До 72% цих інвестицій було зосереджено в десяти країнах, 
багатих на природні ресурси.  

2008

6%

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
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ЯКИМ ЧИНОМ ЦЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ?

План зовнішніх інвестицій зведе разом приватних інвесторів та сформує середовище, в якому життєздатні комерційні 
пропозиції відповідатимуть соціальним потребам, а  обмежене державне фінансування зможе залучати приватні кошти. 
Розглянемо як приклад жінок-підприємниць: банки часто неохоче надають їм позики, навіть якщо їхні ідеї та бізнес-
плани є переконливими. Ми можемо допомогти їм у запуску та розвитку свого бізнесу, надаючи банкам гарантії на 
кредитування для цих підприємців, а також через надання технічної допомоги жінкам-підприємницям, наприклад у 
формі консультування або наставництва.

План стимулюватиме приватних інвесторів до сприяння сталому розвитку в країнах за межами Європи. Новостворений 
Європейський фонд сталого розвитку (EFSD) слугуватиме механізмом фінансування для підтримування інвестицій 
державних фінансових установ та приватного сектору.

Очікується, що до 2020 року План зовнішніх інвестицій забезпечить залучення понад 44 мільярдів євро інвестицій, 
причому внесок Європейської комісії становитиме 4,1 мільярда євро. З метою посилення економічного потенціалу та 
ефективності новоствореного фонду, Єврокомісія має намір залучити до участі в ньому держави-члени ЄС та інших 
партнерів.

Підхід ЄС повністю узгоджується з Партнерством G20 – Африка, ініційованим під час головування Німеччини у Великій 
двадцятці. Він сприятиме посиленню сталої участі приватного сектору, інвестицій в інфраструктуру та відновлювані 
джерела енергії, а також сталому економічному розвитку в цілях зростання.

 Сприяти узгодженому та послідовному 
забезпеченню сталого розвитку в наших 
країнах-партнерах;

 Забезпечувати мобілізацію інвестицій та 
залучення коштів, з метою їх спрямування в 
країни, де наразі спостерігаються проблеми 
з інвестиціями, а також стимулювання 
інвестування з боку приватних суб’єктів, які за 
інших обставин інвестували би менше або 
не інвестували би взагалі;

 Орієнтуватися на соціально-економічні 
сектори, зокрема на сталу інфраструктуру 
(в тому числі енергетику, водопостачання, 
транспорт, інформаційно-комунікаційні 
технології, навколишнє середовище, соціальну 
інфраструктуру, людський капітал), а також 

забезпечувати фінансування для мікро-, малих 
та середніх підприємств, з особливим фокусом 
на створенні належних робочих місць;

 Допомагати в розробленні економічно та 
фінансово життєздатних проектів для залучення 
інвестицій;

 Допомагати в покращенні бізнес-середовища в 
країнах-партнерах через підтримування реформ 
та економічного управління;

 Сприяти усуненню першопричин нелегальної 
міграції та зміцненню наших партнерських 
відносин в Африці та країнах Європейського 
сусідства.

ПЛАН ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ БУДЕ…

КОНТАКТИ 

Секретаріат з питань Плану зовнішніх інвестицій
Бельгія, 1049 Брюссель, rue de la Loi/Wetstraat, 41, Європейська комісія 

https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
Ел. пошта : EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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ЯКИМ ЧИНОМ ПРАЦЮЄ ПЛАН ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

(EFSD)

• EFSD складатиметься з двох 
Регіональних інвестиційних 
платформ (Африка та 
Європейське сусідство). Вони 
об’єднуватимуть: 

Метою в рамках цього 
першого Базового елемента 
Плану зовнішніх інвестицій є 
забезпечення роботи платформ 
за принципом «єдиного вікна», 
щоб приймати пропозиції 
від державних фінансових 
інституцій та інших зацікавлених 
державних та приватних 
інвесторів.  

• Нова гарантія EFSD матиме 
декілька тематичних або 
географічних інвестиційних вікон, 
в рамках яких для інвестиційних 
портфелів будуть надаватися 
часткові гарантії.  

• Мета полягає в залученні 
додаткового фінансування, 
зокрема від приватного сектору, 
оскільки гарантія EFSD знизить 
ризики для приватних інвестицій 
та покриє потенційні збитки, 
які можуть понести фінансуючі 
організації та інвестори.   

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА 

• Другий Базовий елемент 
полягатиме в нарощуванні 
технічної допомоги та сприянні 
бенефіціарам у розробленні 
фінансово привабливих та 
«зрілих» проектів, сприяючи 
таким чином залученню більших 
обсягів інвестицій.

• Європейська комісія надала 
значні ресурси для забезпечення 
технічного сприяння, щоб 
допомогти країнам-партнерам 
у розробленні більшої кількості 
привабливих проектів та 
поінформуванні міжнародної 
спільноти інвесторів щодо таких 
проектів. 

• Технічна допомога буде також 
надаватися з метою покращення 
нормативно-правової бази та 
політичного середовища, а 
також посилення потенціалу 
представників приватного 
сектору, в тому числі торгових 
палат та соціальних партнерів, 
доповнюючи структурований 
діалог в рамках третього 
Базового елемента.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

• Третій Базовий елемент 
полягатиме в покращенні 
інвестиційного клімату 
та бізнес-середовища в 
наших країнах-партнерах, 
причому Представництва ЄС 
відіграватимуть ключову роль, 
зокрема через: 

• Налагодження структурованих 
діалогів з бізнесом на рівні 
країни, сектору або на 
стратегічному рівні, в тому числі 
через сприяння організації 
європейських та місцевих 
бізнес-форумів;

• Розроблення політики та 
налагодження політичних 
діалогів з урядами країн-
партнерів з метою вирішення 
ключових питань у сфері 
обмежуючих факторів для 
інвестицій та сприяння розвитку 
ефективного управління;

• Підтримування реформ у 
сфері нормативно-правової 
бази, політики та державного 
управління, базуючись на 
інформації щодо ринку, сектору 
або ланцюга створення вартості 
на рівні країни;

• Забезпечення узгодженості 
з іншими політиками ЄС та 
ініціативами держав-членів ЄС.

€

€

Орієнтовний
 бюджет – 2,6

 млрд. євро

1,5 млрд. 
євро

ДІЮЧІ 
ІНВЕСТИЦІЙНІ 
МЕХАНІЗМИ 

ГАРАНТІЙНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 
EFSD
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ПРИКЛАДИ ВІДПОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

План зовнішніх інвестицій базується на попередньому досвіді Європейської комісії щодо впровадження восьми регіональних 
інвестиційних механізмів за межами ЄС. З моменту створення у 2007 році перших механізмів змішаного фінансування ЄС, 3,4 млрд. 
євро грантів ЄС було доповнено позиками в розмірі 26 млрд. євро, причому загальний обсяг інвестицій у країни-партнери становить 
близько 57 млрд. євро.
Нижче наведено приклади проектів, які вже підтримав ЄС та які будуть розвиватися за сприяння Плану зовнішніх інвестицій: 

Детальнішу інформацію щодо результатів, отриманих в рамках кожного регіонального інвестиційного механізму, можна знайти тут:
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en. 

ПРОГРАМА «ЖІНКИ 
В БІЗНЕСІ» 

CLIMATE INVESTOR ONE

BOOST AFRICA

Внесок ЄС: 4,8 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: 54,3 млн. євро 

Основна фінанс. інстит.: ЄБРР

Регіон: Східне сусідство 

Внесок ЄС: 30 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: близько 900 млн. євро 

Основна фінанс. інстит.: FMO

Країна: Мультирегіональна ініціатива  

Внесок ЄС: 60 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: близько 180 млн. євро 

Основна фінанс. інстит.: АфБР та ЄІБ

Регіон: Африка
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Внесок ЄС: 28 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: близько 240 млн. євро 

Основна фінанс. інстит.: KfW

Країна: Південне сусідство 
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Підприємництво серед жінок відіграє ключову роль у створенні робочих 
місць та стимулюванні економічного зростання в регіоні Східного 
сусідства. Малі та середні підприємства (МСП), що управляються жінками, 
часто зустрічаються з небажанням банків надати їм позики, оскільки їх 
розглядають як клієнтів категорії підвищеного ризику. Підтримка ЄС 
забезпечує часткове покриття ризиків місцевих банків, щоб стимулювати 
розвиток певних банківських продуктів, орієнтованих на відповідні 
очолювані жінками МСП. Також така підтримка передбачає надання 
консультативних послуг, організацію навчання та підтримки для жінок-
підприємниць та їхнього бізнесу. Передбачається також розширення 
такої діяльності за допомогою Плану зовнішніх інвестицій.

 «Climate Investor One» (CIO) – це інвестиційний фонд, що управляється 
FMO (Голландським банком розвитку) та уповноважений надавати 
країнам, що розвиваються, стале енергозабезпечення за прийнятними 
цінами. Фонд забезпечує підтримку для енергетичних проектів упродовж 
усього циклу їх реалізації, намагаючись вирішувати поточні проблеми 
ринку та ефективності на кожному етапі проекту. Покращуючи якість 
проектів, CIO прагне заручитися підтримкою приватних інвесторів та 
залучати фінансування для країн з низьким та середньо-низьким рівнем 
доходів, зокрема в Африці.

«Boost Africa» - це партнерська програма Африканського банку розвитку 
(АфБР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), спрямована 
на розвиток підприємництва та інновацій в різних регіонах Африки. 
Ініціатива фокусується на сприянні розвитку стартапів та малих і середніх 
підприємств (МСП) через надання підтримки комерційному апарату, що 
займається такими компаніями, в тому числі венчурним інвестиційним 
фондам та бізнес-ангелам,а також через співпрацю з бізнес-
акселераторами. За допомогою програми Африка зможе ефективно 
використовувати свої ресурси, активізувати технічне ноу-хау та створити 
сприятливі умови для стартапів та МСП, що відіграють ключову роль у 
створенні робочих місць.

Фонд SANAD надає партнерським фінансовим інституціям боргове 
фінансування, а також фінансування статутного капіталу, в країнах 
Близького Сходу та Північної Африки з метою підтримування зростання та 
створення робочих місць у секторі мікро-, малого та середнього бізнесу 
(ММСБ). Оскільки 60% ВВП та 70% зайнятості в регіоні забезпечується 
підприємствами ММСБ, вони відіграють надзвичайно важливу роль 
у забезпеченні динамічного розвитку економіки. Однак опитування 
демонструють, що лише  20% таких підприємств мають доступ до 
фінансування. З метою надання підтримки фінансовим установам у 
налагодженні ними зв’язків з ММСБ, SANAD надає фінансову та технічну 
допомогу, щоб супроводжувати  підприємства ММСБ на їхньому шляху 
до сталого зростання.

ФОНД SANAD 


