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THE EUROPEAN INVESTMENT BANK in 

THE WESTERN BALKANS 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИСКА БАНКА НА  

ЗАПАДЕН БАЛКАН



Во 2020 година, една од најпредизвикувачките 
години во поновата историја, Групацијата на 
Европската инвестициска банка ја зајакна својата 
улога како еден од водечките инвеститори и 
партнери на земјите од Западен Балкан. Поради 
пандемијата со КОВИД-19, масивните нарушувања 
во дистрибутивните и производствените ланци 
доведоа до сериозни економски последици, 
бидејќи компаниите се бореа да се одржат во живот 
и да ги задржат работните места. Локалните власти 
користеа вонредни мерки и пакети за олеснување 
за да ја одржат индустријата во живот. 

Европската инвестициска банка (ЕИБ) успешно издаде итен финансиски пакет за 
Западен Балкан на самиот почеток на пандемијата. Заедно со другите институции на 
ЕУ кои дејствуваат заедно како Тим Европа, ЕИБ усвои финансиска програма од 1,7 
милијарди евра како одговор на кризата, придружена со исклучителни мерки за 
забрзување на исплатата на нови и постојни заеми.

Групацијата ЕИБ мобилизираше значителна финансиска поддршка за регионот за да 
ги ублажи последиците од пандемијата и да спречи колапс на здравствените 
системи и приватниот сектор. Банката исто така ја прошири својата поддршка за 
виталната инфраструктура, за да ја зголеми флексибилноста на подготовките за 
идни вонредни состојби.

Групацијата ЕИБ обезбеди 320 милиони евра за нови кредитни линии коишто треба 
да бидат распоредени од локалните комерцијални банки под поволни и 
флексибилни услови, а се за спротивставување на влијанието на пандемијата врз 
малите и средни претпријатија (МСП). Во време кога малите бизниси низ целиот 
регион се соочуваа со ограничувања на ликвидноста и се мачеа да дојдат до 
средства, да го одржат секојдневното работење и да ги зачуваат работните места, 
групацијата ЕИБ одобри финансирање за да го забрза нивното закрепнување и да 
им помогне да го задржат својот персонал. Задржани се над 37.000 работни места 
благодарение на нашето финансирање. За поддршка на инклузивно вработување, 
ЕИБ го договори првиот заем за влијание во регионот. Заемот, насочен кон МСП, 
промовира долгорочно вработување на луѓе од ранливи групи. 

Ние сме воодушевени што гледаме дека Европската комисија го усвои Економскиот 
и инвестициски план за Западен Балкан за поддршка на економското закрепнување 
и интеграција на регионот во Европската унија. Планот предвидува нацрт за 
поеколошки и попросперитетен регион, со поповолна клима за инвестиции и 
поинклузивен пазар на труд. Во него е утврден пакет за значителни инвестиции што 
мобилизира до 9 милијарди евра финансирање за транспорт, енергетика и зелена и 
дигитална транзиција.

Како климатска банка на ЕУ, ЕИБ ја поддржува зелената транзиција во регионот. 
Иницијативите што ги финансира ќе помогнат да се намали загадувањето на 
воздухот и да се забрза пренасочувањето на Западен Балкан кон јаглеродно-
неутрална енергија. Гледајќи напред, создавањето на добро поврзан, зелен и 
инклузивен регион ќе ја обезбеди неговата конкурентност и одржливоста по 
КОВИД-19. За тоа време, ЕИБ ќе продолжи да ја поддржува зелената и дигитална 
транзиција во регионот, како и нејзината интеграција на пазарот на ЕУ.

Лилјана Павлова 
Потпретседател
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ЕИБ нуди финансирање, комбинирање на средства и советодавни услуги во 
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

ЕИБ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Вкупен БДП
98,2 

милијарди 
евра

Број на 
жители
17,5 

милиони

Површина
218.500 км2

АЛБАНИЈА

ЦРНА ГОРА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

КОСОВО[*]

СРБИЈА

БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

ЗЕМ ЈИ К АНДИД АТИ

А лбанија

Ц рна Гора

Се ве рна Македонија

Србија

ЗЕМ ЈИ ПОТЕНЦИЈА ЛНИ К АНДИД АТИ

Бос н а и Хе рце гов и н а

Косово *

НОВИ ДОГОВОРИ ВО 
РЕГИОНОТ ВО 2020 

ГОДИНА
873 милиони евра

ВКУПНО ФИНАНСИРАЊЕ 
ОД 2009 ГОДИНА 8,6 милијарди евра

[*] Оваа назнака нема да биде на штета на позициите за статусот и е во согласност со резолуцијата на 
Советот за безбедност на Обединетите нации 1244 и Мислењето на Меѓународниот суд на правдата за 
Декларацијата за независност на Косово
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Европската инвестициска банка е еден од водечките меѓународни финансиери на 
Западен Балкан. Ние финансираме проекти кои поттикнуваат инклузивен раст и 

вработување, модернизација на виталната инфраструктура, регионална поврзаност и 
зелена и дигитална транзиција. Од 2009 година до денес, ЕИБ има инвестирано 8,6 
милијарди евра во регионот.

Само во 2020 година договоривме 873 милиони евра заеми и грантови, со што го 
зголемивме нашето финансирање во регионот за 50 % во споредба со 2019 година. 

КОВИД-19 го погоди регионот во време кога доживуваше 
зголемување на економската активност1. Подобрувањето, 

сепак, беше прекинато од пандемијата и бруто 
домашниот производ (БДП) се намали во просек 

од 3,4 %, со падови од -1 % во Србија до -15 % во 
Црна Гора. Заклучувањата, затворањето на 

границите и другите ограничувања силно ги 
погодија трудоинтензивните услуги, особено 
малопродажбата и туризмот. И покрај тоа, во 
2021  г о д и н а  се  о ч е к у в а  со л и д н о 
закрепнување, а Меѓународниот монетарен 
фонд предвидува раст на БДП од 4,8 %.

ЕИБ игра водечка улога во одговорот на Тимот 
Европа на кризата со КОВИД-19, со придонес од 

1,7 милијарди евра од вкупниот пакет од 3,3 
милијарди евра објавени на Самитот ЕУ-Западен 

Балкан во Загреб во мај 2020 година. Тимот Европа ги 
поддржува напорите на партнерските земји за 

справување со пандемијата, комбинирајќи ресурси од 
Европската унија, нејзините земји-членки и европските финансиски институции.

Досега, банката мобилизира над 1 милијарда евра за да го забрза закрепнувањето на 
регионот од пандемијата. Средствата обезбедија непосредно олеснување за 
здравството и приватниот сектор, особено за малите компании, кои беа најсилно 
погодени.

Малите и средни претпријатија сочинуваат 99 % од сите компании и сочинуваат 72 % 
од вкупното вработување на Западен Балкан. Сепак, 32 % од МСП на кои им е 
потребен заем се финансиски ограничени2, па затоа 400 милиони евра од 
поддршката на ЕИБ за закрепнување од КОВИД-19 се наменети специјално за МСП и 
средните компании.

Покрај непосредната поддршка за закрепнување, Банката продолжува да помага во 
двојната зелена и дигитална транзиција на регионот, приоритет на Економскиот и 
инвестициски план за Западен Балкан усвоен од Европската комисија во 2020 година. 

ВОВЕД

1 Европска комисија
2 Анкета за претпријатија од ЕИБ-ЕБОР-Светска банка

Пакетот на Тимот 
Европа од   

3,3 милијарди евра:

• 41,5 милиони евра за медицинска опрема
• 88 милиони евра за секторите здравство и вода

• 761 милиони евра  за социоекономско 
закрепнување

• 750 милиони евра  макрофинансиска 
помош

• 1,7 милијарди евра инвестиција 
на ЕИБ
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ШТО НУДИМЕ

На Западен Балкан, ЕИБ нуди заеми, грантови и експертиза во четири главни 
области: иновации, мали бизниси, инфраструктура и клима. 

Ние ги комбинираме заемите со инвестициите од други организации, а нашите 
советодавни експерти се грижат проектите да започнат и да напредуваат.

ТРИ СТОЛБА

КРЕДИТИРАЊЕ КОМБИНИРАЊЕ 
СРЕДСТВА

СОВЕТОДАВНИ 
УСЛУГИ

Ние ја користиме 
нашата финансиска моќ 
за да собереме пари со 
поволни каматни 
стапки. Заштедите ги 
пренесуваме со 
доделување заеми за 
висококвалитетни 
проекти

Работејќи со партнери 
како што е Европската 
комисија, им помагаме 
на клиентите да го 
комбинираат нашето 
финансирање со 
инвестиции од други 
извори

Ние нудиме разновиден 
пакет техничка помош 
за големи 
инфраструктурни 
проекти во јавниот 
сектор и широк спектар 
на инвестиции во 
приватниот сектор

Економскиот и инвестициски план утврдува пакет значителни инвестиции што 
мобилизира до 9 милијарди евра финансирање за регионот. Во согласност со 
акцентот на планот за зајакнување на инвестициите во приватниот сектор, 
Гарантниот фонд за Западен Балкан се очекува да катализира инвестиции до 20 
милијарди евра, претежно во приватниот сектор, промовирајќи ги развојот и 
конкурентноста.
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По 50 години,  
нова болница за Ниш

Во 1970-тите години на минатиот век, имаше 
големи планови за нова, најсовремена болница во 
Ниш. Изградбата започна, но по многу одложувања, 
проектот беше напуштен. Клиничкиот центар Ниш 
мируваше половина век, сè додека финансирањето 
на ЕИБ не помогна во изградбата на најмодерната 
здравствена установа во Србија.

Новата болница е дел од инвестиција од 250 
милиони евра, која исто така опфаќа проектирање, 
изградба, реновирање и опрема на клинички 
центри во Белград, Нови Сад и Крагуевац, како и на 
20 други болници низ целата земја. Целта е да се 
подобри здравствената заштита низ целата земја и 
таа да се направи подостапна за мнозинството од 
населението. 

Новиот клинички центар во Ниш опслужува околу 
2,5 милиони луѓе во југоисточна Србија. Пред да се 
отвори центарот, пациентите честопати беа 
упатувани во белградската болница, лоцирана на 
оддалеченост од 200 км. „Списоците за чекање се 
намалија“, рече д-р Милан Симиќ, радиолог во 
центарот. „Не мора повеќе да одиме во Белград“.

Кредити од ЕИБ за 
српски болници  

250 милиони 
евра
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КРЕДИТИРАЊЕ

 Кредитни линии 41%

 Транспорт 37%

 Индус трија 6%

 Вода,  канализација 5%

 Ус луги 4%

 Енергетика 3%

 Здравс тво 2%

 Образование 2%

ДОГОВОРЕНИ ПРОЕКТИ ОД ЕИБ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН 
(2009-2020)

Кредитирањето е наша главна активност. Ние поддржуваме проекти кои 
значително помагаат во растот, вработувањето, регионалната кохезија и 

одржливоста.

ПОДДРШКА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ ОД КОВИД-19

Европската инвестициска банка го поддржува закрепнувањето од пандемијата на 
Западен Балкан со 1,7 милијарди евра. Пакетот е дел од финансиската поддршка на 
Тимот Европа за економско закрепнување на регионот. Главните корисници 
ќе бидат најтешко погодените од кризата - здравствениот сектор и 
малите бизниси.

Заедно со оваа финансиска помош, ЕИБ донесе исклучителни 
мерки поврзани со пандемијата за да се обезбеди побрзо 
финансирање за нови и постојни проекти. Употребените мерки за 
итни случаи вклучија пошироки критериуми за подобност, 
пократок закуп на заем и забрзани исплати, за да одговорат на 
потребите на малите бизниси и да им помогнат да застанат на нозе. 

Покрај непосредната, краткорочна поддршка, банката на ЕУ ѝ помага 
на секоја земја да ја модернизира својата инфраструктура, да го зајакне 
својот приватен сектор и подобро да ја подготви за идните кризи.

Инвестирајќи 365 милиони евра во здравствената инфраструктура на Западен 
Балкан досега, Европската инвестициска банка придонесе за поголема подготвеност 
за пандемијата и пристап до подобра медицинска нега за пет милиони луѓе. 

Извори: Пресметки на персоналот на ЕИБ врз основа на базата на податоци WIW и националните заводи за 
статистика.

Подобро здравство 
за 5 милиони 

луѓе
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Една од најубавите железници во Европа ја 
враќа старата слава

ЕИБ работи на заживување на железничките линии низ целиот регион. 
Железниците обезбедуваат поодржливо решение отколку патиштата 
за регион кој сака да ги намали емисиите на стакленички гасови и да 
ја подобри безбедноста на патиштата. 

Железницата на Црна Гора порано беше едно од нејзините 
извонредни достигнувања, носејќи патници на едно од најубавите 
патувања во Европа, од главниот град на Србија, Белград, до главното 
пристаниште во Црна Гора, Бар. Но, постојаното недоволно 
финансирање ја остави со големи проблеми. Железничко патување 
кое некогаш траело седум часа, сега трае скоро 11. Со наша помош, 
железницата планира враќање. Ние одобривме заем од 20 милиони 
евра за санација на линијата што се протега од Бар до Врбница на 
границата со Србија. 

Покрај создавањето на 1.000 работни места во Црна Гора за време на 
поправката, проектот ќе ги подобри трговските врски, пред сè со 
Србија и Романија, истовремено промовирајќи го и туризмот.

Кредити од ЕИБ за 
рехабилитација на 

железницата 
20 милиони 

евра
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ПОБЕЗБЕДЕН, ОДРЖЛИВ ТРАНСПОРТ

За време на 40-годишното присуство на Западен Балкан, изградивме стотици 
километри побезбедни патишта, создавајќи подобра регионална поврзаност, побрза 
трговија, економски развој и нови можности за работа. 

Еден од најамбициозните проекти останува босанскиот дел од Коридорот Vc, поддржан 
од Европската инвестициска банка со над 1 милијарда евра финансирање досега. Овој 
важен паневропски коридор ќе ги поврзе Босна и Херцеговина со Унгарија, источна 
Хрватска и Јадранското Море, и ќе ги скрати патувањата за 1,5 милиони луѓе.

“Инвестицијата на ЕИБ ќе ни помогне да се приближиме до целта на 
Економскиот и инвестициски план за Западен Балкан: 75 % од Коридорот Vc 
да биде завршен до 2024 година“.
Амбасадорот Јохан Сатлер, шеф на делегацијата на ЕУ и специјален претставник на 
ЕУ во Босна и Херцеговина

Друг приоритетен проект е Автопатот на мирот, за кој придонесовме 100 милиони евра 
(поддржан од 48 милиони евра грант од ЕУ). Автопатот ги поврзува Белград и Јадранскиот 
брег на Албанија и има за цел да ги зголеми соработката и трговијата на Западен Балкан.

ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА

Пандемијата КОВИД-19 не е единствената вонредна состојба со која се соочуваме. 
Климатските промени се најголемата закана за нашето постоење. Како климатска 
банка на ЕУ, Европската инвестициска банка е посветена на усогласување на сите 
свои активности со целите на Парискиот договор и кон тоа Европа до 2050 година да 
биде првиот климатски неутрален континент. Поставивме амбициозна цел да 
посветиме 50 % од нашето финансирање за климата до 2025 година и да 
мобилизираме до 1 трилион евра за климатски активности и проекти за одржливост 
на животната средина до 2030 година.

„Борбата против климатските промени не може да чека додека да заврши 
пандемијата. КОВИД-кризата не е причина да се запре справувањето со 
климатските и еколошките предизвици со кои се соочува човештвото. 
Потребни ни се огромни инвестиции во зелено закрепнување”.
Претседателот на ЕИБ, Вернер Хојер

Западен Балкан долго време се бореше со последиците од 
климатските промени. Масивни врнежи од дожд и поплави ги 
погодија Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора во текот на 
последната деценија. ЕИБ го поддржуваше регионот, 
обезбедувајќи непосредно финансиско олеснување и 
поддршка за спречување катастрофи. 

Друго прашање со големо влијание врз здравјето на 
луѓето од целиот регион е загадувањето на воздухот и 
водата, што е меѓу највисоките во Европа. ЕИБ планира да 
ја поддржи зелената транзиција и воведувањето на 
поефикасни, обновливи и почисти извори на енергија со 
понизок јаглероден отпечаток. 

Инвестираме во локални и регионални капацитети за третман на 
отпадни води. Проектите во Белград и другите поголеми српски градови 
се веќе во тек. Обезбедивме и 11 милиони евра за изградба на постројка за отпадни 
води во општина Гњилане, која ќе опслужува повеќе од 90.000 луѓе на Косово*.

Подобри услуги  
за отпадни води за    

90.000 луѓе   
во Косово*
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До крајот на 2021 година, повеќе од  1.800 поголеми училишта  ќе 
бидат целосно опфатени со брз пристап до безжичен интернет, додека 
останатите училишта во оддалечените области ќе бидат поврзани со мобилни 
широкопојасни единици.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Пандемијата со КОВИД-19 е потсетник за неопходноста од дигиталната технологија за 
широк спектар на сектори, почнувајќи од здравството и малопродажбата, па сè до 
производството и образованието.

Влијанието на пандемијата врз образованието беше огромно, при што затворањето 
на училиштата и универзитетите засегна повеќе од 90 % од глобалното студентско 
население во 194 земји. Кризата ја разоткри дигиталната поделба меѓу и во рамките 
на земјите, со што се разјасни глобалната потреба за дигитална трансформација на 
образовниот сектор. Европската инвестициска банка им помага на српските 
училишта да се подготват за дигиталната ера.

„КОВИД-19 го обврза целиот свет да стане дигитален. 
Совладувањето на дигиталните компетенции стана 
посуштинско од кога било за учење, работа и активно 
учество во општеството“.
Сем Фабризи, амбасадор на ЕУ и шеф на Делегацијата на ЕУ во 
Србија

Обезбедивме 65 милиони евра за дигитализирање на над 
1.800 училишта во Србија, овозможувајќи воведување на 
широкопојасни мрежи, ИТ опрема, платформи за учење 
преку интернет и дигитална обука за повеќе од 50.000 
наставници. Проектот ќе го подобри капацитетот на 
наставниците за поефикасно спроведување на часови преку 
интернет, додека учениците низ целата земја ќе можат да 
пристапат до дигиталното образование.

ИНОВАЦИИ

Европската инвестициска банка е во првите редови на иновациите, од решенија за 
климатски промени до развој на вакцини. Во последните две децении, ЕИБ 
инвестираше 210 милијарди евра во поддршка на врвна технологија.

Само во Србија инвестиравме 200 милиони евра во истражување и 
развој. Нашето финансирање помогна во изградбата на три научни 

и технолошки паркови, кои служат како безбедни прибежишта 
за бројни српски стартапи во Ниш, Белград и Нови Сад. Оваа 

инвестиција помогна да се создадат подобри услови за 
работа за студенти, научници и иновативни претприемачи 
кои сега се во позиција да ги развиваат своите идеи во 
нивната земја.

Кредити од ЕИБ  
за дигитализација 

во 2020 година  
65 милиони 

евра

Кредити од ЕИБ 
 за иновации 

200 милиони 
евра
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„Многу луѓе емигрираат од нашиот регион. Но, јас решив да останам и да продолжам да го 
водам мојот семеен бизнис. А кога ни требаше финансирање, на сцена стапи Европската 
инвестициска банка“.

Томислав Пуѓа, сопственик и директор на компанија за млечни производи Еко сир Пуѓа
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МАЛИ БИЗНИСИ

Од 2008 година, групацијата ЕИБ инвестираше над 4,5 милијарди евра во мали 
бизниси на Западен Балкан, што нè прави водечки меѓународен заемодавател на 
МСП во регионот.

Па, како работи оваа инвестиција? Групацијата ЕИБ, која ја вклучува нашата 
специјализирана подружница за мали бизниси, Европскиот инвестициски фонд 
(ЕИФ), нуди низа финансиски инструменти за поддршка на малите и средни 
претпријатија низ Западен Балкан. ЕИБ позајмува на локални банки и други 
посредници, кои потоа ги позајмуваат овие пари на мали и средни бизниси. ЕИФ, од 
своја страна, е специјализиран за ризични финансирања за мали бизниси. Меѓу 
другото, тој обезбедува гаранции за посредниците со цел стимулирање на 
кредитирањето за мали фирми.

На Западен Балкан, ЕИФ има стабилно присуство од 2012 година кога беше основан 
Центарот за претприемачки развој и иновации на Западен Балкан за подобрување на 
пристапот до финансии за малите компании. Според овој центар, ЕИФ работи со 
гаранција што нуди заштита од прва загуба на финансиските посредници за загуби 
настанати во избрани портфолија. 

Нашите инвестиции досега стигнаа до 28.400 компании во регионот и помогнаа да се 
одржат 500.000 работни места, што е приоритет на групацијата ЕИБ, особено во 
услови на економски пад од КОВИД-19. Задржани се над 37.000 работни места 
благодарение на нашето финансирање.

За да го ублажи ударот на пандемијата врз ликвидноста на малите бизниси, ЕИБ 
обезбедува краткорочно финансирање за да им помогне на компаниите да ги 
задоволат нивните најитни потреби. Средствата се канализираат преку најголемите 
меѓународни банкарски групации во регионот како што се: Intesa, Unicredit, Raiffeisen, 
Erste, OTP, Credit Agricole. Банката и групацијата ПроКредит, исто така, договорија 
нова кредитна линија од 65 милиони евра за решавање на обртните средства, 
ликвидноста и инвестициските потреби на малите бизниси во Србија, Албанија, 
Северна Македонија и Босна и Херцеговина.

ЕИБ и тука стапува на сцена за да им помогне и на деловните субјекти во најтешко 
погодените сектори, обезбедувајќи 50 милиони евра на Инвестициско–развојниот 
фонд на Црна Гора за поддршка на малите бизниси кои работат во туризмот и други 
индустрии сериозно погодени од КОВИД-19. Ова финансирање е особено важно 
бидејќи приходите од туризмот обезбедуваат повеќе од 20 % од БДП на Црна Гора.

Решавањето на проблемите со протокот на готовина е клучно, но малите бизниси 
исто така треба да ја засилат својата дигитална трансформација. Европскиот 
инвестициски фонд потпиша договор од 60 милиони евра во Србија, прв според 
гаранцијата за дигитализација на Европската комисија COSME (Competitiveness of 
Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises - Конкурентност на компаниите и 
малите и средни претпријатија) за да им помогне на малите компании кои сакаат да 
ги финансираат плановите за развој на бизнисот и дигиталната трансформација.

ЕИБ исто така го договори првиот нискокаматен заем (15 милиони евра) со УниКредит 
банка за да им помогне на малите српски бизниси да го подобрат своето социјално 
влијание во однос на родовата еднаквост, вработувањето на младите и социјалното 
вклучување на групи како што се малцинства, лица со попреченост, бегалци и 
внатрешно раселени лица. Во моментов се подготвуваат нови нискокаматни проекти 
низ целиот регион.
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Првиот проект за урбан развој на ЕИБ на 
Западен Балкан ќе ја исчисти реката Лана 
и ќе ги подобри улиците и урбаната 
инфраструктура на главниот град на 
Албанија, Тирана.
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Европската инвестициска банка ја засили својата поддршка за соседството на 
Европската унија, особено Јужното соседство и Западниот Балкан, за да се 

поттикне економскиот раст и одржливиот развој. Дополнителната помош стана 
неопходна по миграциската криза, која создаде повеќе развојни предизвици во овие 
региони и ја поткопа економската отпорност на голем број земји. За да се поддржат 
овие економии, социјалната и економската инфраструктура треба да се надградат и 
развиваат, додека растот на приватниот сектор и создавањето работни места бараат 
стимул.

До денес, одобрени се 60 проекти во овие два региона, што претставува вкупно 5,83 
милијарди евра инвестиции. Разгледуваме како да ги надградиме лекциите научени 
од Иницијативата за јакнење на отпорноста, да ги реплицираме нејзините успеси, да 
ги прошириме своите надлежности и да се фокусираме на клучните двигатели на 
миграцијата и присилното раселување, како што се климатските промени и 
кревкоста.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ЈАКНЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА 
НА ЕКОНОМИЈАТА

Иницијатива за јакнење на отпорноста на економијата на 
Европската инвестициска банка

5.83 милијарди евра ново кредитирање од 2016 година

211.000 работни места со 
кредитирање на 11.000 

бизниси

Подобрен јавен превоз за 
420.000  

патници дневно

Подобра, почиста вода за  
4,5 милиони луѓе

311.000 домаќинства се 
снабдени со енергија

Нови универзитетски 
установи за 6.600 студенти
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ЕИБ обезбеди 11 милиони евра за изградба на 
фабриката за отпадни води во Гњилане, која ќе 
опслужува повеќе од 90.000 луѓе во Косово*. 
Проектот ќе има корист од грант од 3,1 милиони 
евра  според Инвестициската рамка за Западен 
Балкан за поддршка на подготовката и 
спроведувањето на проектот.
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ИНВЕСТИЦИСКА РАМКА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН 

На Западен Балкан, ЕИБ работи со повеќе партнери за да понуди спектар на 
инвестиции.

Во 2008 година, Советот за економски и финансиски работи побара создавање на 
сеопфатна Инвестициска рамка за Западен Балкан за зајакнување на усогласувањето 
и соработката во инвестициите за социоекономски развој. 

Рамката започна со работа во декември 2009 година како заедничка иницијатива 
помеѓу Европската комисија, Европската инвестициска банка, Европската банка за 
обнова и развој и Банката за развој при Советот на Европа. Воспоставена е како 
одговор на барањето на земјите од Западен Балкан да се рационализираат условите 
за помош обезбедени од разни донатори. Сега, кон оваа рамка, се приклучија и 
Групацијата на Светската банка, Германската развојна банка (KfW) и Француската 
агенција за развој (Agence Française de Développement).

Рамката е повеќеслоен и елабориран центар за соработка што обезбедува техничка 
помош и грантови за инфраструктурни проекти на Западен Балкан. Таа поддржува 
проекти кои ги подобруваат конкурентноста и растот, истовремено зајакнувајќи ја 
регионалната соработка и поврзаноста. Подобните сектори ги вклучуваат 
енергетиката, животната средина, социјалните услуги, транспортот, приватниот 
сектор и дигиталната инфраструктура. Рамката здружува грантови од буџетот на ЕУ, 
неколку билатерални донатори и партнерски финансиски институции.

Рамката е идентификувана и како главно средство за 
спроведување на амбициозниот Економски и 
инвестициски план за Западен Балкан. Планот има за 
цел да го поттикне долгорочното економско 
закрепнување на регионот, да поддржи зелена и 
дигитална транзиција и да ја  пот тикне 
регионалната интеграција и конвергенцијата со 
Европската унија.

„Планот нуди пат за успешна регионална 
економска интеграција која треба да 
помогне во затворање на развојниот јаз 
меѓу нашите региони и на крајот да го забрза 
процесот на интеграција во ЕУ“.
Оливер Вархели, комесар за соседство и проширување на ЕУ

КОМБИНИРАЊЕ НА 
СРЕДСТВА

123 MW  
во електрична 

енергија од обновливи 
извори Реновирани

62 јавни згради и избегнати над 

500.000 тони CO2 годишно

Централното греење е надградено 

во 22 велеградови и градови
Резултати од WBIF (2009-2020)
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Чистење на Дунав, клучна алка во 
транспортниот ланец на Европа

ЕИБ ѝ помага на Србија да го најде најдобриот начин да 
ги лоцира и отстрани потонатите бродови од Втората 
светска војна од дното на Дунав. Чистењето на коритото 
ќе ја направи навигацијата во овој дел на реката далеку 
побезбедна и побрза и ќе заштеди 5 милиони евра 
годишно што Србија ги губи поради опасности од 
навигацијата.

Дунав е дел од паневропската врска и овој проект ќе го 
направи товарниот транспорт побрз и поефикасен, 
придонесувајќи за српската економија и поврзувајќи ја 
со остатокот од Европа.
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СОВЕТОДАВНИ УСЛУГИ

ПОДДРШКА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Службата за советодавна и техничка помош на ЕИБ поддржува подготовка и 
имплементација на приоритетни инфраструктурни проекти во секторите за 
транспорт, животна средина, енергетика и социјала во земјите од Западен Балкан. 
Тим експерти помага со физибилити студиите, прелиминарниот и детален дизајн, 
тендерската постапка, надзорот на проектот и другите подготвителни студии. Оваа 
поддршка е финансирана од Европската комисија и ЕИБ и се обезбедува бесплатно.  

Како управител на Програмата за инфраструктурни проекти, финансирана од 
Инвестициската рамка за Западен Балкан, ние користиме сопствен персонал и 
надворешни консултанти за да им помогнеме на телата на јавниот сектор да ги 
подобрат своите шанси за привлекување инвестиции за нивните проекти.  

Нашата програма на Европскиот центар за експертиза за ЈПП исто така им помага на 
земјите од Западен Балкан во развојот на јавното приватно партнерство (ЈПП) преку 
обезбедување совети за законодавството за ЈПП, истовремено споделувајќи 
искуства и најдобра пракса за да им помогнеме на органите на власта да ги создадат 
најдобрите можни партнерства.

Исто така, на Западен Балкан, работат и два големи центри за помош за советодавна 
поддршка, JASPERS и ELENA.

JASPERS, чие име е кратенка за инструментот за здружена поддршка на проекти во 
европските региони, им помага на градовите и регионите да апсорбираат европски 
средства преку врвни проекти, со што се постигнува поголема кохезија во Европа. Тој 
овозможува планирање, подготовка, набавка и управување со проекти според највисоките 
технички, социјални и еколошки стандарди, во согласност со политиките на ЕУ. 

ELENA е кратенка за инструментот за европска локална енергетска поддршка. Тој 
обезбедува техничка помош за инвестиции во енергетска ефикасност и обновлива 
енергија над 30 милиони евра, насочени кон згради и иновативен урбан транспорт и 
мобилност. 

СОВЕТОДАВНА ПОДДРШКА ЗА МАЛИ БИЗНИСИ

 Центарот за претприемачки развој и иновации на Западен Балкан, финансиран од 
Европската унија и координиран од Европскиот инвестициски фонд, го подобрува 
пристапот до финансии за малите компании од Западен Балкан. Платформата 
комбинира заеми, капитал, гаранции, стимулативни грантови и техничка помош за 
поддршка на растот на МСП. 

Целта на платформата е да се подобри деловното опкружување за малите фирми и 
да се промовираат истражувањето, развојот и иновациите во регионот.
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ЗА НАС

ЕИБ е банка на Европската унија. Ние обезбедуваме финансии и експертиза за 
одржливи инвестициски проекти. Во 2020 година, групацијата ЕИБ обезбеди 
повеќе од 77 милијарди евра за долгорочни инвестиции низ Европа и целиот 
свет. Нашиот тим за Западен Балкан е сместен во седиштето на ЕИБ во 
Луксембург. Од 2018 година, додадовме персонал во Албанија и Босна и 
Херцеговина за да го зголемиме нашето локално присуство. Нашиот тим за 
Западен Балкан опфаќа широк спектар на проекти и вклучува водечки 
експерти со долгогодишно искуство во регионот. Од 2010 година, нашата 
регионална канцеларија во Србија се бави со институционалните односи на 
Западен Балкан. ЕИФ е дел од групацијата на Европската инвестициска банка. 
Неговата мисија е да ги поддржи микро, малите и средни бизниси во Европа, 
помагајќи им да пристапат до финансии.
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