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ИНВЕСТИЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ИНВЕСТИЦИОНИ
ОКВИР ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН (WBIF)

ЕВРОПСКА УНИЈА
Највећи инвеститор и донатор
финансијских средстава у Босни и
Херцеговини
Економски и инвестициони план за Западни Балкан,
којег је Европска комисија усвојила 6. октобра 2020.
године*, има за циљ да подстакне дугорочан економски опоравак региона, да подржи зелену и дигиталну
транзицију, да ојача регионалну интеграцију и приближавање Европској унији. Инвестициони пакет
ће бити кључни покретач који ће омогућити јавна и
приватна улагања европских и међународних финансијских институција у регион.
*COM(2020)641 финални текст

Грантови
WBIF

Саобраћај

Енергетика

Животна
средина

Завршетак деминирања Саве и решавање проблема на Дунаву.

Инвестициони приоритет 2: Повезивање севера и југа
Реализација 75% Коридора Vc до стандарда аутопута. Надоградња
железнице на истом коридору. Побољшање саобраћајне везе између
главних градова Сарајева и Подгорице.

Дигитална
инфраструктура

Приватни сектор
(укључујући
пољопривреду)

Укупно

2014 - 2021

€258,3m

€31,8m

€2,8m

_

€40,2m

€42,4m

€11,1m

€47,7m

_

_

Подршка
приказана у
наставку по
ставкама

€116,6m

€312,4m

€238,5m

Инвестициони приоритет 8: Дигитална инфраструктура
Даљи развој и имплементација националне широкопојасне инфраструктуре – завршетак реализације најнапреднијих инвестиционих
пројеката до 2024 године.

Инвестициони приоритет 9: Конкурентност приватног сектора
Повећати износ гранта и гарантовати капацитете за подршку
приватном сектору и мобилисати помоћ за одрживи рурални развој.

€312,4m

Санирано 57 км железничких
линија

ПОТПИСАНИ
КРЕДИТИ

Побољшани системи
водоснабдевања/управљања
отпадним водама за 1,8 милиона
људи

“ЕУ је највећи инвеститор и најлојалнији
партнер Босне и Херцеговине. Стратешком подршком кључним инфраструктурним пројектима у секторима као што
су енергетика, животна средина, зелена
раст, социјална инклузија, транспорт,
дигитализација и иновације, ЕУ показује
своју преданост БиХ и нашој заједничкој
европској будућности.”

€252,7m

Техничка помоћ: €51,4m
Остало: €8,3m

ПОДРШКА ПРИВАТНОМ
СЕКТОРУ

€812,8m

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКАТА

ПОДРЖАНИ
ПРОЈЕКТИ

€3,9bn
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Подаци из септембра 2021. године

Приступ финансијским средствима и конкурентности
за мала и средња предузећа

Решено социјално становање за
7.200 интерно расељених лица

Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (WB EDIF) пружа различите приступе финансијским
средствима за мала и средња предузећа (МСП) кроз низ
финансијских инструмената, које прати саветодавна помоћ, како би се повећала спремност малих и средњих
предузећа за инвестиције.

Инвестициони оквир за Западни Балкан у Босни и Херцеговини такође подржава конкурентност и иновативност
приватног сектора (укључујући пољопривреду) кроз комбиноване инвестиције (грантови и кредити), преко следећих инструмената:

WB EDIF • финансирање малих
и средњих предузећа

€46,2m

Програм за развој предузећа и иновација
Западног Балкана (WB EDIF)

Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE)
Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE) јача економски развој кроз обезбеђивање финансијских средстава
посредним кредитним институцијама које одобравају позајмице микро и малим предузећима, пољопривредницима, пољопривредним предузећима и домаћинствима.
Енергетска ефикасност и обновљиви извори у
приватном сектору

€726,6m

Фонд за зелени развој (GGF)

GGF • инвестиције са
субвенционисаним кредитима

€26,2m

Фонд за зелени развој (GGF) финансира пројекте обновљиве
енергије преко посредничких кредитних институција које
одобравају позајмице за мала и средња предузећа и домаћинства.

REEP/REEP+ • финансирање
за приватни сектор

€13,8m

Регионални програм енергетске 			
ефикасности (REEP/REEP Plus)

Амбасадор Јохан Сатлер

Шеф Делегације ЕУ и специјални
представник ЕУ у Босни и Херцеговини

Инвестициони грантови:

Систем прогнозе и упозорења на
поплаву за 3,3 милиона људи у
сливу реке Саве

EFSE • инвестиције са
субвенционисаним кредитима

Инвестициони приоритет 5: Прелазак са угља на друге енергенте
Завршетак гасовода између Босне и Херцеговине и Хрватске.

141 км аутопута и 2 прекогранична
моста

Капацитет производње 158 МW из
обновљивих извора

Билатерални грантови
преко IPA II

2009 - 2021

ГРАНТОВИ 		
WBIF

€1,8bn

Предприступна помоћ (IPA II) непосредно обезбеђује
додатна средства Босни и Херцеговини кроз билатералне грантове за подршку пројектима у области саобраћаја,
енергетике, животне средине, конкурентности, иновација и изградње капацитета.

Социјална
заштита

Инвестициони приоритет 1: Повезивање истока и запада

Резултати

Укупно

€812,8m

Регионални програм енергетске ефикасности (REEP/REEP
Plus) обезбеђује комбинацију финансијских инструмената за општине, мала и средња предузећа и домаћинства,
за пројекте одрживе енергетске ефикасности.

wbif.eu

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF), који
укључује и сопствену платформу приватног сектора Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (WB EDIF), окупља партнере на Западном Балкану,
билатералне донаторе и међународне финансијске институције с циљем пружања подршке развоју те процесу
приступања, како региона, тако и појединачних земаља.
Инвестициони оквир за Западни Балкан основан је 2009.
године са Европском унијом као највећим донатором
кроз Инструмент за претприступну помоћ (IPA).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

WBIF у приватном сектору • Приступ финансијским средствима и конкурентности, енергетској ефикасности и обновљивим изворима

ggf.lu

wbedif.eu
Програм за развој предузећа и иновација Западног
Балкана

Циљ: Подршка регионалним мерама за смањење потрошње
енергије и емисија CO₂ за 20%.

Циљ: Унапређење капацитета и приступа повољним
средствима за компаније на Западном Балкану.

Медитерански коридор: изградња Коридора Vc
у Босни и Херцеговини

Ветропарк снаге 50 MW Влашић – Травник

Коридор Vc, један од индикативних кракова медитеранског коридора
TEN-Т према западном Балкану, најамбициознији је инвестициони програм у Босни и Херцеговини. Простире се од границе са Хрватском на
северу до Јадранског мора на југу. Улагања доприносе: (i) Побољшаној
приступачности за више од 1,5 милиона људи који живе дуж Коридора
Vc. (ii) Повећане брзине кретања са 60 км/х на 130 км/х на аутопуту. (iii)
Ниже стопе саобраћајних незгода и оперативни трошкови возила. (iv)
Побољшани трговински токови унутар ширег региона.

Тренутно у енергетском сектору Босне и Херцеговине доминирају фосилна горива. За дугорочно очување енергије и очување животне средине, идентификација алтернативних извора енергије представља приоритет. Главни циљ пројекта је промоција обновљивих извора енергије,
изградњом ветрењача процењеног капацитета 50 MW на 10 различитих локација у сврху производње електричне енергије. Поред користи
за животну средину, пројекат би имао значајан економски и социјални
утицај на локалну заједницу, укључујући омогућавање запошљавања и
инфраструктурни развој.

Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (WB EDIF) је
платформа, коју води ЕУ, за развој приватног сектора на Западном Балкану.
Она уједињује кључне заинтересоване стране, укључујући владе држава
Западног Балкана, међународне финансијске институције, регионалне
организације и билатералне донаторе с циљем заједничког повлачења и
искоришћења финансијских средстава и стручности. Програм за развој
предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF) омогућава вишенаменски
приступ финансијским средствима за мала и средња предузећа кроз низ
финансијских инструмената (нпр. гаранција, деоница и кредита). Све ово
прате саветодавне услуге како би се повећала спремност малих и средњих
предузећа за инвестиције и подржале реформе политике у региону.

Грант билатералног донатора: €0,8m

Кредити EIB и EBRD: €920.6m

Кредит KfW: €36m; кредит EIB: €36m

Укупна инвестиција: €1,2bn

Укупна инвестиција: €75,8m

Овај пројекат покренут је 2008. године са циљем пружања подршке 50
малих и средњих општина у Федерацији БиХ (ФБиХ) и Републици Српској
(РС) у развоју одрживих услуга водоснабдевања и санитације, у складу са
условима приступања Европској унији. Поред изградње потребних објеката и реконструкције постојећих система за водоснабдевање и санитацију, укључујући постројења за пречишћавање отпадних вода, кроз
програм WATSAN врше се улагања у инфраструктуру за водоснабдевање
и управљање отпадним водама за побољшање животних услова становништва, обезбеђивање приступа континуираном снабдевању водом
и санитарним услугама, и спроводе се мере заштите животне средине у
складу са обавезама приступања ЕУ и законодавним усклађивањем.

WATSAN у ФБиХ:

WATSAN у РС:

Грантови ЕУ и бил. дон.: €8,3m

Грантови ЕУ и бил. дон.: €6,1m

Кредит EIB: €60m

Кредит EIB: €50m

Укупна инвестиција: €93,9m

Стамбено збрињавање и социјална интеграција
угрожених лица из колективних смештајних центара
Сукоби из деведесетих година прошлог века у бившој Југославији довели су
до расељавања више од милион људи унутар граница Босне и Херцеговине. Крајем 2011. године, око 113.000 лица и даље је било расељено, а од овог
броја, њих око 8.500 живело је у колективним центрима и привременом
смештају. Многи од њих били су незапослени, у позним годинама, болесни или социјално угрожени. Овај пројекат има за циљ да обезбеди стамбена решења за око 7.200 избеглица и интерно расељених лица. Пројекат
конкретно подразумева изградњу и обнову 82 зграде у 45 општина и градова. До октобра 2020. године, више од 350 породица уселило се у нове
домове.

Подршка за 244 малих и средњих предузећа у БиХ

Примарне годишње уштеде енергије од 130.921 MWh

3 инвестиције кроз деонице (€2,37m)

Годишње смањење емисија CO2 од 41.414 t
*Број и износи субвенционисаних кредита од почетка

wb-reep.org
efse.lu

Укупна инвестиција: €105,6m

Регионални програм енергетске ефикасности за
Западни Балкан**

Европски фонд за Југоисточну Европу*
Циљ: Обезбеђивање одрживог финансирања микро и малих
предузећа и породица са ниским примањима.

Циљ: Формирање одрживог тржишта енергетске
ефикасности на Западном Балкану.
Регионални програм енергетске ефикасности за Западни Балкан (REEP/
REEP Plus) обезбеђује комбинацију финансијских инструмената, техничке помоћи и политичког дијалога у циљу превазилажења препрека на
тржишту и стимулисања дугорочног тржишног раста. Програм, којег
имплементирају Европска банка за обнову и развој (EBRD), Секретаријат Енергетске заједнице и KfW, уз подршку ЕУ и осталих билатералних донатора, пружа подршку унапређењу регулаторног окружења за
инвестиције у енергетску ефикасности, одрживу и обновљиву енергију.
Програм такође омогућава приступ финансијским средствима општинама, малим и средњим предузећима и домаћинствима.

€726,6m инвестиција кроз субвенционисане кредите

€7.8m за финансирање стамбеног сектора (GEFF)

Обезбеђено 194.572 субвенционисаних кредита

€6m за директно финансирање приватног сектора

Саветодавним услугама подржано 135 пројеката

Побољшана енергетска ефикасност

*Број и износи субвенционисаних кредита од почетка

Грантови ЕУ и билатералних донатора: €1,7m
Кредит CEB: €60m

€26,2m инвестиција кроз субвенционисане кредите
Обезбеђено 6.680 субвенционисаних кредита

Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE) је јавно-приватни фонд
којег подржава Европска унија, а који се бави јачањем економског развоја
кроз обезбеђивање финансијских средстава посредничким кредитним
институцијама које одобравају позајмице за мала и средња предузећа,
укључујући пољопривреднике и пољопривредна предузећа и домаћинства. Његов развојни фонд пружа техничку помоћ у изградњи капацитета предузетничких екосистема (нпр. предузетника, финансијских
институција, јавних установа). Покретач овог фонда и водећи инвеститор је KfW.

WATSAN програми у Босни и Херцеговини

Исте структуре као и EFSE, Фонд за зелени развој (GGF) финансира
пројекте обновљиве енергије. Посредничке кредитне институције одобравају позајмице микро и малим предузећима и домаћинствима. Фонд
је нарочито фокусиран на инвестиције у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Служба за техничку помоћ пружа подршку малим и средњим предузећима у припреми инвестиционих
пројеката и изграђује капацитете посредничких кредитних институција. Покретачи Фонда за зелени развој су Европска инвестициона банка (EIB) и немачка развојна банка KfW.

€46,2m за финансирање малих и средњих предузећа (МСП)

€3,8m за техничку и саветодавну помоћ за МСП

Грантови ЕУ и билатералних донатора: €223,4m

Фонд за зелени развој*

Кроз МОЗАИК, социјални пословни инкубатор, EFSE је подржао младе иновативне предузетнике у развоју идеја са јасним социјалним
утицајем. Штавише, обезбедио је финансијску подршку за шест
предузећа која су добила до 7.500 еура за почетно улагање. Шестомесечни програм менторства и догађај „Demo Day“ организовани
су у оквиру услуга које подржава EFSE.

**Регионални резултати

Локални предузетник на периферији Тузле основао је мали еко-камп
са неколико планинарских кућица за туристе. Настојећи да троше
мање дрва за огрев, узели су зајам од локалне финансијске институције и уградили изолацију на кућицама. Остварене уштеде енергије
од тада су достигле 60% на годишњем нивоу. Кредит је одобрила
развојна KfW банка, уз грантове из REEP Plus, који финансира Европска унија.
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