


Світовий банк мобілізує додаткові 530
мільйонів доларів США на підтримку України

    

Загальна сума залученої Світовим банком допомоги вже складає 13
мільярдів доларів США

ВАШИНГТОН, 30 вересня 2022 року – Сьогодні Світовий банк оголосив про

додаткові 530 мільйонів доларів США, які будуть надані на підтримку Уряду

України для вирішення негайних потреб, які виникли через вторгнення Росії

до України. Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку

забезпечується своєчасними кредитними гарантіями, наданими Великою

Британією (500 мільйонів доларів США) та Королівством Данії (30 мільйонів

доларів США). Додаткове фінансування мобілізоване в рамках проекту

«Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного

управління в Україні» (PEACE). Даний проект надає постійну підтримку уряду у

спроможності забезпечити надання основних державних послуг зокрема у

сферах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

«Втрати в Україні внаслідок руйнувань, пошкоджень та переміщення людей

приголомшують, і ситуація надалі погіршується», - сказала Анна Б'єрде, Віце-

президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії.

«Дотепер підтримка міжнародної спільноти була вражаючою, і ми безмірно

вдячні людям у Великій Британії та Королівстві Данії за таку триваючу
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допомогу. В українського народу попереду ще довгий шлях до відновлення, а

тому партнерам з розвитку треба і надалі бути єдиними у спільних зусиллях із

відбудови України».

На сьогоднішній день, Світовий банк мобілізував для України майже 13

мільярдів доларів США екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та

гарантіях донорів. З цієї суми 11 мільярдів доларів США вже виділені у повному

обсязі. Ця допомога дозволила Україні продовжити надання важливих

державних послуг населенню та допомогла зменшити вплив значних

людських та економічних втрат, спричинених війною.

«Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на

реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на

наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів США. Ця цифра, як

очікується, зростатиме в міру продовження війни», - зазначив Аруп Банерджі,

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

«Готуючись до вирішення величезних завдань щодо реконструкції, Уряд України

водночас зосереджується на вирішенні нагальних соціальних потреб,

забезпеченні термінового відновлення та виконання ремонтних робіт. Ми

вітаємо постійну щедрість і відданість міжнародних партнерів у гарантуванні

того, щоб народ України міг і витримати нинішню кризу, і процвітати в

майбутньому».

Цитати урядів країн-донорів

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії

«Гарантійне фінансування Великої Британії розблокує подальшу термінову

фінансову підтримку, необхідну для забезпечення економічної стійкості України

та її мужнього опору жорстокому вторгненню Росії».

Флеммінг Мьоллер Мортенсен, міністр з питань співробітництва у галузі

розвитку Королівства Данія

«Данія пишається нашим зобов’язанням підтримувати Україну через Світовий

банк. Сьогодні важливий день, оскільки позика для України підтримує основні

функції та допомагає покривати соціальні виплати для підтримки пенсіонерів,

вчителів та медичних працівників в Україні. Гарантія в розмірі 40 мільйонів євро

надійшла після гранту Данії в розмірі 20 мільйонів євро через Світовий банк на



ті ж цілі. Таким чином, з початку російського вторгнення в Україну в лютому

цього року загальний обсяг військової та цивільної допомоги Данії, включаючи

гуманітарну та фінансову підтримку, становить понад 563 мільйони євро. Це

підтверджує наше тісне партнерство зі Світовим банком та Україною».
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