Инвестициската рамка за Западниот Балкан во кратки црти
Инвестициската рамка за Западниот Балкан (WBIF) е единствена и успешна платформа
за соработка која обединува корисници, донатори и кредитори со цел зголемување на
хармонизацијата и соработката во инвестициите за социо-економскиот развој на Западниот
Балкан.
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WBIF како инструмент за заедничко
финансирање
•

•
•

Грантови од Инструментот за претпристапна помош
на ЕУ (ИПА), билатерални донатори и меѓународни
финансиски институции кои учествуваат во рамката;
Заеми од меѓународните финансиски институции кои
учествуваат во рамката; и
Национално учество на корисниците за подготовка и
спроведување на инфраструктурни проекти.

Цели
•
•

Излегување во пресрет на големите инфраструктурни
потреби на Западен Балкан;
Поддршка за корисниците во процесот на
пристапување кон ЕУ.
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€20,8 млд.

Доделени WBIF
грантови

€1,3 млд.

Заеми

€6,1 млд.

Донатори

•
•
•

Корисници

•
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во подобри
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Дигитална
инфраструктура

WBIF портфолио

Постигнувања
Сопственост на корисниците над проектите;
Стратешка приоретизација на инвестициите;
Подобрување на конкурентноста и поттикнување на
растот;
Зајакнување на регионалната соработка и
поврзување.
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Заедно ја градиме европската иднина
WBIF е заедничка иницијатива на Европската комисија, Банка
за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), Европската банка за
обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициска банка (ЕИБ),
билатерални донатори и корисници од Западниот Балкан
започната во декември 2009 година со цел давање финансии
и техничка помош за стратешки инвестиции. Германската
развојна банка (KfW) и Светска Банка дополнително се
приклучија на платформата. Во декември 2018 година,
Француската агенција за развој (AFD) стана организација
учесничка во WBIF.
WBIF е спој на грантови, заеми и придонеси на корисниците
за инфраструктурни инвестиции во секторите за енергетика,
животна средина, социјала, транспортниот и дигиталниот
сектор, како и за развој на приватниот сектор. Заедно
со корисниците од Западниот Балкан, WBIF оформува
единствено партнерство кое ги дефинира приоритетите
и пакетите за поддршка за стратешките инвестиции и
институционални реформи во регионот. WBIF придонесува
кон европската перспектива на Западниот Балкан преку
поддршка на инвестиции кои промовираат конкурентност
и развој, кои се дополнуваат со мерките на политики за
поттикнување на регионалната соработка и поврзаност.
Од 2008 година, WBIF има алоцирано повеќе од 1,3 милијарди
евра неповратни средства за инвестиции кои се проценуваат
на 20,8 милијарди евра во добро поврзани транспортни,
енергетски и дигитални мрежи, обновлива енергија и
енергетска ефикасност, системи за водоснабдување и
пречистување на отпадни води, заштита од поплави,
образование, истражувачки и културни институции, и
здравствени и судски установи, кои се клучни за одржливиот
развој во регионот.

Заедничко партнерство на:

Во соработка со:

Билатерални донатори:

Корисници:

www.wbif.eu

