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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ИНВЕСТИЦИСКАТА 
РАМКА ЗА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН (WBIF)

ПОДДРШКА НА ЕУ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА WBIF И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Економскиот и инвестициски план за Западниот Бал-
кан, усвоен од Европската комисија на 6 октомври 
2020 година*, има за цел поттикнување на долгороч-
ното економско закрепнување на регионот, поддрш-
ка за зелена и дигитална транзиција, помагање на 
регионалната интеграција и усогласување со Европ-
ската Унија. Планот утврдува значителен инвестици-
ски пакет за поддршка на одржливото поврзување, 
човечкиот капитал, конкурентноста и инклузивни-
от развој и двојната зелена и дигитална транзиција. 
Инвестицискиот пакет ќе биде клучен двигател за 
олеснување на зголемени приватни и јавни инвести-
ции во регионот од страна на европски и меѓународ-
ни финансиски институции.  

*КОМ(2020)641 последна верзија

Инвестициската рамка за Западниот Балкан (WBIF), 
заедно со нејзината платформа за приватниот сектор, 
Програмата за развој на претпријатија и иновации на 
Западниот Балкан (WB EDIF), ги собира партнерите од 
Западниот Балкан, билатералните донатори и меѓуна-
родните финансиски институции во поддршка на растот 
и усогласувањето на регионот и поединечните земји. 
WBIF беше основана во 2009 година, а Европската Унија 
беше главниот донатор преку Инструментот за претприс-
тапна помош (ИПА).

Претпристапната помош (IPA II) исто така обезбедува 
дополнителни средства како билатерлани грантови ди-
ректно за Северна Македонија, за поддршка на проекти 
во областите на транспорт, енергија, животна средина, 
конкурентност, иновација и градење на капацитети. 

ЕВРОПСКА УНИЈА
Hајголем инвеститор и донатор на 
финансиска поддршка за Северна 
Македонија

WBIF беше од огромно значење во спроведувањето на 
клучни подобрувања во секојдневниот живот на граѓани-
те на Северна Македонија преку: 
• спроведување на првата пилот шема за обновливи 

извори на енергија во земјата;
• осигурување на континуирано и конкурентно 

енергетско снабдување за лица и претпријатија;
• креирање на клучни патни и железнички врски со 

соседните држави;
• обезбедување пристап до ефикасни услуги за вода и 

отпадни води;
• обезбедување на подобри училишта и здравствени 

установи;
• надградување на затворскиот систем.

Резултати

56 км патишта за моторни возила

Рехабилитација на 191 км железнички 
пруги и една заедничка гранична 
железничка станица

Надградени 238 км далекуводи за 
пренос на електрична енергија

520 MW капацитети за производство 
на енергија од обновливи извори

Подобри училишта за 160.000 ученици

Здравствени установи и објекти 
за 1,8 милиони лица

ИНВЕСТИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Во Северна Македонија, WBIF исто така ја поддржува кон-
курентноста и иновациите на претпријатијата од приват-
ниот сектор (вклучувајќи го земјоделството) со заедничко 
инвестирање (со грантови и кредити) преку следните ин-
струменти:

WB EDIF • финансирање на МСП

EFSE • кредитни инвестиции

Вкупно

GGF • кредитни инвестиции

€36,5m

€197,3m

€36,7m

€270,5m

WBIF   
ГРАНТОВИ 

€181,8m

ПОТПИШАНИ 
КРЕДИТИ 

€591m

ПОДДРЖАНИ 
ПРОЕКТИ

23

ПРОЦЕНЕТА 
ВРЕДНОСТ НА 
ПРОЕКТИТЕ

€2,1bn

Инвестициски грантови:
€153,7m

Техничка помош:
€28,1m

Податоци заклучно со јуни 2020 година

ПОДДРШКА ЗА 
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

€270,5m

„Инвестициите на WBIF се од суштинско 
значење за поврзување на луѓето, созда-
вање на работни места и зајакнување 
на економскиот развој во Северна Ма-
кедонија и на целиот Западен Балкан. 
Проектите на WBIF создаваат видливи 
придобивки за луѓето и ја забрзуваат ин-
теграцијата на регионот во ЕУ“.

Амбасадор Давид Гер
Шеф на Делегацијата на ЕУ 

во Северна Македонија

Енергија

Вкупно

Транспорт

Конкурентност   
и иновација  
вклучувајќи  
земјоделство

Сектор 
Социјала

Дигитална 
инфраструктура

Животна 
средина

IPA II билатерални 
грантови

2014 - 2020

WBIF                       
грантови

2009 - 2020

Поддршка на 
ЕУ за Северна 
Македонија

WBIF грантови 
+ ИПА II билатерални грантови: 

€618,6m

 Програма за развој на претпријатија и   
 иновации на Западниот Балкан (WB EDIF) 

WB EDIF обезбедува различен пристап до финансии за мали 
и средни претпријатија (МСП) преку широк спектар на фи-
нансиски инструменти придружени со советодавни услуги 
за подобрување на инвестициската подготвеност на МСП.

 Европски фонд за Југоисточна Европа   
 (EFSE)  

EFSE го зајакнува економскиот развој преку обезбедување 
на финансии за посреднички кредиторски институции кои 
даваат понатамошни заеми на микро и мали претпријатија 
(ММП), земјоделци, земјоделски бизниси и домаќинства.

 Зелен фонд за развој (GGF)

GGF финансира проекти за обновливи извори на енергија 
преку обезбедување на финансии за посреднички кредитор-
ски институции кои даваат заеми на ММП и приватни до-
маќинства.

 Регионална програма за енергетска   
 ефикасност (REEP/REEP Plus)

REEP/REEP Plus обезбедува комбинација на финансиски ин-
струменти за општини, МСП и домаќинства за одржливи 
проекти за енергетска ефикасност.

Пристап до финансирање и конкурентност на МСП

Енергетска ефикасност и обновливи извори 
на енергија во приватниот сектор

€164,6m

€107,6m

€120,3m

€44,3m

_

_

€9,8m

€0,6m

€0,9m

€30,8m

€139,7m

€181,8m €436,8m

Детална поделба 
на подршката е 
дадена подолу

https://www.wbif.eu
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ЕУ грант: €0,5m Грантови од билатерални донатори: €3m

ЦЕБ кредити: €42,5m ЕИБ кредит: €68m; ЕБОР кредит: €58m 

Вкупна инвестиција: €62,6mВкупна инвестиција: €136,7m

Само 15% од Северна Македонија се покриени со пречистителни 
станици за отпадни води. Поголемите градови како Скопје сѐ уште 
испуштаат непреработени отпадни води директно во реките, во 
овој случај Вардар, најдолгиот и прекуграничен воден тек во земјата. 
Целта на проектот е постигнување значителен и мерлив придонес 
кон подобрување на урбаната средина во Град Скопје и подобрување 
на услугите за третман на отпадни води, т.е. зголемена ефикасност 
во третманот на отпадни води, пречистување и отстранување 
на тиња, со што ќе се подобри квалитетот на живот на повеќе од 
500.000 жители на градот и во низводните подрачја. 

Северна Македонија има многу ограничени капацитети за физичко 
образование во училиштата, што се гледа во нејзиното заостанување 
во споредбените регионални показатели. Поддршката на WBIF е дел 
од поголема програма насочена кон зајакнување на развојот преку 
обезбедување на подобро опкружување за учење, вклучувајќи и физичко 
образование преку изградба на 145 сали за физичко образование. Ова ќе 
доведе до долгорочно подобрување на општото здравје и благосостојба. 
Непосредните корисници на помошта од грантот се 11.000 деца и 700 
наставници.

Пречистителна станица за отпадни води во 
Скопје 

Изградба на сали за физичко образование во основни 
училишта и реконструкција на основни и средни 
училишта 

ЕУ грант: €2,5m ЕУ грант: €0,4m

KfW кредити: €65,9mЕБОР кредит: €10m

Вкупна инвестиција: €76mВкупна инвестиција: €13,7m

Низ Северна Македонија поминуваат два главни меѓународни 
коридори. Коридорот 10 и Коридорот 8, кои се од клучна важност за 
поврзаноста и трговијата на државата со ЕУ и Западниот Балкан. 
Само 36% од Коридор 8 се во согласност со меѓународните стандарди; 
постојната делница на патот не ја задоволува потребната брзина на 
движење од 70 км/ч. Проектот вклучува реконструкција и санирање 
на патна делница во должина од 13,2 км на Коридор 8, од Крива Паланка 
до Деве Баир (граничен премин со Бугарија). Проектот ќе генерира 
значителна корист во поглед на намалување на трошоци за користење 
на возила, намалување на времето за патување и подобрена патна 
безбедност и побезбедно патно опкружување.

Зависноста на Северна Македонија од фосилни горива значи дека таа е 
заинтересирана за воспоставување на ново генерирање на енергија од 
обновливи извори. Грантот на WBIF беше употребен за изготвување 
на студија на изводливост за пилот парк на ветерни електрани во 
Северна Македонија. Студијата на изводливост оправда инвестиција 
од приближно 75 мил. € во 25 машини со вкупен капацитет од 52,5 MW, 
со што се обезбеди нов извор на производство на електрична енергија 
за околу 7.000 просечни домаќинства. Со тоа проектот генерира ка-
пацитет кој придонесува кон целта за подобрување на сигурноста 
на снабдувањето со енергија, со истовремено намалување на нега-
тивните влијанија од користењето на енергијата и придонесува кон 
ублажувањето на климатските промени

Коридор Ориент/Источен Медитеран: Северна 
Македонија – Бугарија, патна конекција 108, 
делница Крива Паланка – Деве Баир

Пилот проект за парк на ветерни електрани во 
Богданци

Когнизам (Cognism) е платформа за забрзување на продажба која 
им помага на продажните тимови меѓу различни претпријатија 
во насочувањето на барањето на клиенти и генерирањето на нови 
приходи. Инвестицијата во износ од 2,4 мил. € од  WB EDIF му овозможи 
на претпријатието да го забрза својот развој преку основање на 
посветен продажен тим за проширување на своето портфолио 
на клиенти и можноста за зајакнување на својот развоен тим и 
подобрување на решението врз основа на повратни информации од 
пазарот.

Семејството Попов од Скопје изгради нова куќа со подобри системи 
за греење и топлинска изолација. Беа искористени топлински 
ефикасни прозорци, фасада и топлински пумпи за греење/ладење, кои 
штедат енергија и обезбедуваат ефикасно греење и ладење во текот 
на целата година. Преку програмата за финансирање на зелената 
економија (GEFF) беше обезбедена инвестиција од 41.800 €, која доведе 
до енергетска заштеда од 86 MWh годишно и значително намалување 
на емисиите на јаглерод диоксид.

€197,3m кредитни инвестиции

Дадени 10.290 кредити

Поддржани 33 советодавни проекти

€36,5m  за финансирање на МСП

141 МСП поддржани во Северна Македонија

7 капитални инвестиции (€3,3m)

Техничка помош и советување за МСП во износ од €3,9m

€36,7m кредитни инвестиции

6.050 кредити

161.899 MWh/ч годишна примарна енергетска заштеда

46.853 т/г намалување на емисии на јаглероден диоксид

€140m кредити за проектно финансирање

20.000 финансирани домаќинства

Подобрена енергетска ефикасност

*број и износ на кредити од воспоставувањето на фондот

* број и износ на кредити од воспоставувањето на фондот

**Регионални резултати

WBIF во приватниот сектор • пристап до финансии и конкурентност, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергијаWBIF во јавниот сектор • спојување на инвестиции за големи инфраструктурни проекти

Програма за развој на претпријатија и иновации  
на Западниот Балкан

Цел: подобрување на капцитетите и пристап кон достапно 
финансирање за претпријатија на Западниот Балкан.

Програмата за развој на претпријатија и иновации на Западниот 
Балкан (WB EDIF) е платформа предводена од ЕУ за развој на приватниот 
сектор на Западниот Балкан. Таа обединува клучни заинтересирани 
страни меѓу кои владите на Западниот Балкан, меѓународни финан-
сиски институции, регионални организации и билатерални донатори 
за мобилизирање и искористување на финансии и експертиза на едно 
место. WB EDIF обезбедува разновиден пристап до финансии за мали и 
средни претпријатија (МСП) преку разновиден спектар на финансиски 
инструменти (т.е. гаранции, капитал и кредити). Ова е придружено 
со советодавни услуги за зајакнување на подготвеноста на МСП и 
поддршка на реформите на политиките во регионот.

wbedif.eu

Под истата структура како и EFSE, Зелениот фонд за развој (GGF) 
финансира проекти за обновливи извори на енергија. Посреднички 
кредитни институции даваат понатамошни заеми на микро и мали 
претпријатија (ММП) и приватни домаќинства. Фондот е особено 
фокусиран на инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на 
енергија. Неговата програма за техничка помош нуди поддршка на ММП во 
изготвувањето на инвестициски проекти и во градењето на капацитети 
на посредничките кредиторски институции. Иницијаторите на GGF се 
Европската инвестициска банка (EIB) и Развојната банка на Германија - KfW.

Зелен фонд за развој*

Цел: поддршка на регионални мерки за намалување на 
потрошувачката на енергија и емисиите на јаглерод диоксид 
за 20%.

ggf.lu

wb-reep.org

Регионална програма за енергетска ефикасност за 
Западниот Балкан**

Цел: креирање на одржлив пазар за енергетска ефикасност 
на Западниот Балкан.

Регионалната програма за енергетска ефикасност на Западниот 
Балкан (REEP/REEP Plus) обезбедува комбинација на финансиски инстру-
менти, техничка помош и дијалог за политики како одговор на пазар-
ните бариери и за стимулирање на долгорочниот развој на пазарот. 
Спроведена од Европската банка за реконструкција и развој (EBRD), 
Секретаријатот на Енергетската заедница и KfW со поддршка на ЕУ и 
други билатерални донатори, програмата го поддржува подобру-
вањето на регулаторното опкружување за инвестиции во енергетска 
ефикасност, одржливи и обновливи извори на енергија. Таа исто така го 
олеснува пристапот до финансии за општините, МСП и приватните 
домаќинства.

efse.lu

Европски фонд за Југоисточна Европа*

Цел: обезбедување на одржливо финансирање за микро и 
мали претпријатија и домаќинства со ниски приходи

Европскиот фонд за Југоисточна Европа (EFSE) е јавно приватен фонд 
поддржан од ЕУ кој го помага економскиот развој преку обезбедување 
на финансии за посреднички кредиторски институции кои даваат 
понатамошни заеми на ММП (микро и мали претпријатија), вклучу-
вајќи земјоделци и земјоделски бизниси, и приватни домаќинства. Него-
вата развојна програма нуди техничка помош за градење на капаци-
тетите на претприемачкиот еко систем (пр. претприемачи, финан-
сиски институции, јавни институции). KfW е иницијаторот и водеч-
киот инвеститор во Фондот.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

https://www.wbif.eu
https://www.cognism.com

