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ПРЫКЛАДЫ АДПАВЕДНЫХ АПЕРАЦЫЙ – краіны Усходняга партнёрства

Фонд спрыяе эканамічнаму развіццю і пашырэнню дабрабыту
праз устойлівае забеспячэнне дадатковага развіццёвага
фінансавання, у прыватнасці для мікра- і малых прадпрыемстваў
(ММП) і прыватных домаўладанняў праз кваліфікаваныя
мясцовыя фінансавыя інстытуты. Фонд імкнецца: (і) прыцягнуць
капітал прыватнага сектара і, такім чынам, заахвоціць у рэгіёне
інвестыцыі для развіцця прыватнага сектара, у прыватнасці
малых і мікра- прадпрыемстваў, сферы будаўніцтва жылля; і
(іі) аказаць падтрымку краінам-бенефіцыярам ў іх набліжэнні
да рынкавай эканомікі, у прыватнасці шляхам стварэння
канкурэнтнага сектара. Доступ да большасці крэдытаў ЕFSЕ быў
пашыраны для камерцыйных банкаў, а таксама мікрафінансавых
банкаў і мікракрэдытных арганізацый. Да чэрвеня 2017 г. EFSE
выдзеліў у краінах Усходняга партнёрства агулам 168 330
пазыкі на суму 1 727 млн. еўра.
Унёсак ЕС:

5,1 млн. еўра

Агульны аб’ём інвестыцый:

271 млн. еўра

Ключавая фінанс. ўстанова: KfW
Арменія, Азербайджан, Беларусь,
Грузія, Малдова, Украіна

ФІНАНСАВЫ МЕХАНІЗМ
МСП – ФАЗА 2

SME Finance

Краіны:

Асноўнай задачай фінансавага механізмa МСП для Украіны
з’яўляецца паляпшэнне доступу да фінансавання для МСП
ў мясцовай валюце, асабліва для мікра -, малых і сярэдніх
прадпрыемстваў (ММСП), якія не зарабляюць у замежнай валюце
і не могуць дазволіць сабе высокія выдаткі па пазыках. Праграма
скіраваная на стымуляванне даверу фінансавых пасярэднікаў
да МСП пасля фінансавага крызісу і пашырэнне іх фінансавання,
у тым ліку і мікрапрадпрыемстваў; умацаванне патэнцыялу
фінансавых пасярэднікаў для ацэнкі і маніторынгу рызык і
кіравання фінансаваннем МСП; умацаванне і паглыбленне
крэдытных рынкаў МСП у мясцовай валюце і пашырэнне
варыянтаў фінансавання, даступных для рэальнага сектара
эканомікі; садзейнічанне пастаяннаму развіццю рынкавых
фінансавых інстытутаў і ўнёсак у інстытуцыянальнае будаўніцтва.

Direct Finance

ПРАМЫ ФІНАНСАВЫ МЕХАНІЗМ
ПАГАДНЕННЯ АБ ПУЗСГ

Механізм спалучае крэдыты і гранты ЕС для падтрымкі прамога
фінансавання МСП у Грузіі, Малдове і Украіне. Ён імкнецца
палепшыць доступ да фінансавання шляхам забеспячэння
гарантыйных схем і тэхнічнай дапамогі для павелічэння колькасці
жыццяздольных праектаў, што рэалізуюцца малымі і сярэднімі
прадпрыемствамі. Мэтамі механізма з’яўляюцца: (і) палепшыць
доступ МСП да фінансаў і знізіць дэфіцыт доўгатэрміновага
фінансавання; (іі) забяспечыць доўгатэрміновае фінансаванне ў
мясцовай валюце, тым самым змяншаючы валютныя рызыкі для
МСП; (ііі) дапамагчы МСП вызначыць якасныя інвестыцыйныя
праекты і аказаць падтрымку ў іх рэалізацыі, удасканаленні
іх структуры кіравання і ўвядзенні перадавых практык; і (iv)
аказаць дапамогу ў развіцці мясцовых фінансавых рынкаў у
мэтах забеспячэння прынцыпаў устойлівага развіцця і рынкавай
эканомікі. Акрамя іншага, механізм скіраваны на МСП ў галіне
сельскай гаспадаркі, вытворчасці і сферы паслуг, турызму і
нерухомасці, а таксама сферы інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій.
Унёсак ЕС

10,22 млн. еўра

Агульны аб'ём інвестыцый:

90 млн. еўра

Ключавая фінанс. ўстанова: ЕБРР
Краіны:

Грузія, Малдова, Украіна

УСХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЕ ПАРТНЁРСТВА
ПА ПЫТАННЯХ ЭНЕРГАЭФЕКТЫЎНАСЦІ
І НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ (E5P)

ESP

EFSE (ВАКНО ДОБРАСУСЕДСТВА
ДЛЯ ЕЎРАПЕЙСКАГА ФОНДУ
ПАЎДНЁВА-УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ)

EFSE

План знешніх інвестыцый абапіраецца на досвед Еўрапейскай камісіі ў рэалізацыі рэгіянальных інвестыцыйных механізмаў. З 2008
года ў рамках Інвестыцыйнага механізму добрасуседства было выкарыстана 2 млрд еўра грантаў для прыцягнення больш за 16 млрд
еўра праз партнёрскія міжнародныя фінансавыя інстытуты.
Вось прыклады праектаў, ужо падтрыманых ЕС, якія будуць далей развівацца пры дапамозе Плана знешніх інвестыцый.

E5P – гэта шматбаковы фонд аб’ёмам 180 млн. еўра, заснаваны
ў час старшынства Швецыі ў Еўрапейскім саюзе ў 2009
годзе для заахвочвання інвестыцый у энергаэфектыўнасць і
прыродаахоўныя праекты ў рэгіёне Усходняга партнёрства. Фонд
E5P акумулюе фінансавыя ўнёскі ад Еўрапейскага саюза і групы
з 21 краіны, уключаючы краіны, якія атрымліваюць дапамогу
ад фонду. Унёскі выкарыстоўваюцца ў якасці грантаў для
падтрымкі праектаў органаў мясцовага самакіравання. Праекты,
зацверджаныя для рэалізацыі ў Украіне паказалі, што ў сярэднім
гранты E5P могуць стымуляваць аб’ёмы інвестыцый, якія ў пяць
разоў перавышаюць суму выдзеленых грантаў. Размеркаванне
грантаў гнуткае і ўлічвае прыярытэты кожнай краіныатрымальніка, агульная мэта – змяншэнне спажывання энергіі,
забруджвання навакольнага асяроддзя і выкідаў парніковых
газаў. Фонд таксама падтрымлівае палітычны дыялог і рэформы
нарматыўнай базы.

Унёсак ЕС:

15.4 млн. еўра

Унёсак ЕС:

89 млн. еўра

Агульны аб’ём інвестыцый:

170 млн. еўра

Агульны аб’ём інвестыцый:

каля 700 млн. еўра

Ключавая фінанс. ўстанова: ЕБРР, ЕИБ і KfW

Ключавая фінанс. ўстанова:

ЕБРР

Краіны:

Краіны:

Украіна, Грузія, Малдова, Арменія,
Азербайджан, Беларусь

Украіна

