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ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ - країни Східного партнерства

План зовнішніх інвестицій базується на досвіді Європейської комісії щодо впровадження регіональних інвестиційних механізмів. З 
2008 року Інвестиційний фонд сусідства використав гранти на суму 2 млрд. євро для залучення понад 16 млрд. євро від партнерських 
міжнародних фінансових інституцій. 
Нижче наведено приклади проектів, які вже підтримав ЄС та які будуть розвиватися за сприяння Плану зовнішніх інвестицій. 

EFSE (ВІКНО СУСІДСТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ ДЛЯ 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ)

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ 
МСП – ЕТАП II

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО 
З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 
ЕКОЛОГІЇ – E5P

МЕХАНІЗМ ПРЯМОЇ ПІДТРИМКИ 
МСП В РАМКАХ ПВЗВТ 

Внесок ЄС: 5,1 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: 271 млн. євро 

Основна фінансова інстит.: Німецький банк розвитку (KfW) 

Країни: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Грузія, Молдова, Україна 

Внесок ЄС: 15,4 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: 170 млн. євро 

Основна фінансова інстит.: ЄБРР, ЄІБ та KfW 

Країни: Україна 

Внесок ЄС: 10,22 млн. євро  

Загальний обсяг інвестицій: 90 млн. євро 

Основна фінансова інстит.: ЄБРР  

Країни: Грузія, Молдова, Україна 

Внесок ЄС: 89 млн. євро 

Загальний обсяг інвестицій: близько 700 млн. євро

Основна фінансова інстит.: ЄБРР 

Країни: Україна, Грузія, Молдова, 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь
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Фонд сприяє економічному розвитку та процвітанню через стале 
забезпечення додаткового фінансування, насамперед для 
мікро- та малих підприємств (ММП) та приватних господарств, 
через відповідні місцеві фінансові установи. У зв’язку з цим, 
мета фонду полягає в: (I) залученні капіталу приватного сектору 
до фонду, що забезпечить залучення інвестицій у регіон 
для розвитку приватного сектору, зокрема мікро- та малих 
підприємств та приватних господарств; (II) наданні підтримки 
країнам-бенефіціарам у розвитку ринкової економіки, зокрема 
через створення конкурентоспроможного сектору. Більшість 
кредитів EFSE було надано комерційним банкам, меншу частину 
– мікрофінансовим банкам та мікрокредитним організаціям. 
Станом на червень 2017 року фонд надав 1 727,6 млн. євро 
загалом 168 330 кінцевим позичальникам в країнах Східного 
партнерства.

Основною метою Механізму фінансування МСП в Україні 
є покращення доступу до фінансування в місцевій валюті 
для МСП країни, зокрема для мікро-, малих та середніх 
підприємств (ММСП), які не отримують дохід в іноземній валюті 
та не можуть понести великі витрати, пов’язані із залученням 
кредитних коштів. Програма спрямована на посилення 
довіри фінансових посередників для надання фінансування 
МСП, в тому числі мікропідприємствам, після фінансової 
кризи; посилення спроможності фінансових посередників 
в оцінюванні та моніторингу пов’язаних ризиків, а також в 
управлінні фінансуванням МСП; зміцнення та поглиблення 
ринків кредитування МСП в національній валюті, а також 
розширення варіантів фінансування, доступних для реального 
сектору економіки; сприяння безперервному розвитку ринкових 
фінансових установ та створенню організаційної інфраструктури.

Механізм поєднує кредити та гранти ЄС з метою підтримки прямого 
фінансування малих та середніх підприємств (МСП) в Грузії, Молдові 
та Україні. Він спрямований на покращення доступу до фінансування 
через забезпечення систем гарантій та технічної допомоги для 
збільшення кількості життєздатних проектів, впроваджуваних малими 
та середніми підприємствами. Цілі механізму: (I) покращення доступу 
МСП до фінансування та зменшення дефіциту довгострокового 
фінансування; (II) забезпечення довгострокового фінансування 
в місцевій валюті, що дозволить знизити валютні ризики для МСП; 
(III) сприяння МСП у визначенні якісних інвестиційних проектів та 
надання допомоги в їх успішному впровадженні, вдосконалення 
структури управління підприємств та їх ознайомлення з найкращими 
практиками; (IV) сприяння розвитку місцевих фінансових ринків 
відповідно до принципів сталого розвитку та ринкових принципів. 
Бенефіціарами механізму є, з-поміж інших, малі та середні 
підприємства, що здійснюють свою діяльність у таких сферах, як 
агробізнес, виробництво та послуги, нерухомість та туризм, а також 
інформаційно-комунікаційні технології. 

E5P – це багатосторонній донорський фонд з бюджетом в розмірі 
180 млн. євро, заснований під час головування Швеції в ЄС у 
2009 році з метою стимулювання притоку інвестицій у реалізацію 
муніципальних проектів в галузі підвищення енергоефективності та 
охорони навколишнього середовища в регіоні Східного партнерства. 
Фонд E5P акумулює фінансові внески з боку ЄС та групи з 21 країни, 
в тому числі країн-бенефіціарів фонду. Ці внески використовуються 
як гранти для підтримки проектів у муніципальному секторі. 
Проекти, ухвалені для реалізації в Україні, продемонстрували, що 
гранти E5P можуть забезпечити залучення інвестицій в обсягах, які 
в середньому в п’ять разів перевищують суму виділених грантів. 
Критерії, що застосовуються під час розподілення грантів, є гнучкими 
та дозволяють врахувати пріоритети кожної країни-бенефіціара, 
забезпечуючи досягнення загальної мети щодо зниження рівнів 
споживання енергії, забруднення навколишнього середовища та 
викидів парникових газів. Фонд також надає підтримку у веденні 
діалогу з питань розробки політики та реформуванні нормативно-
правової бази.


