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У статті проведено аналіз основних тенденцій співпраці України з міжнародними фінансовими 
організаціями на сучасному етапі та узагальнено особливості фінансування інвестиційних про-
ектів. Досліджено періодизацію та основні аспекти співпраці України з Міжнародним валютним 
фондом у контексті трансформації окремих елементів фінансово-валютної системи України. 
Окреслено основні діючі та стратегічні напрями співпраці з Європейським банком реконструк-
ції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку. За результатами аналізу визначено, що серед наявних міжнародних фінансових орга-
нізацій, які фінансують українські проекти у сфері модернізації економіки країни, особливу роль 
відіграють Європейський банк реконструкції та розвитку й Європейський інвестиційний банк. 
Виявлено основні проблеми, які перешкоджають Україні бути повноправним учасником на між-
народному ринку. З’ясовано особливості валютної та боргової безпеки України під час залучення 
фінансових ресурсів від МФО. Визначено пріоритетні шляхи та напрями розширення фінансово-
валютної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для підвищення ефективності 
використання залучених коштів та створення привабливого інвестиційного клімату в Україні.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, фінансово-валютне співробітництво, Міжна-
родний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестицій-
ний банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світовий банк.

В статье проведен анализ основных тенденций сотрудничества Украины с международными 
финансовыми организациями на современном этапе и обобщены особенности финансирова-
ния инвестиционных проектов. Исследованы периодизация и основные аспекты сотрудничества 
Украины с Международным валютным фондом в контексте трансформации отдельных элементов 
финансово-валютной системы Украины. Определены основные действующие и стратегические 
направления сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским 
инвестиционным банком и Международным банком реконструкции и развития. По результа-
там анализа установлено, что среди существующих международных финансовых организаций, 
которые финансируют украинские проекты в сфере модернизации экономики страны, особую 
роль играют Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. 
Выявлены основные проблемы, которые препятствуют Украине быть полноправным участником 
на международном рынке. Выявлены особенности валютной и долговой безопасности Украины 
при привлечении финансовых ресурсов от МФО. Определены приоритетные пути и направления 
расширения финансово-валютного сотрудничества с международными финансовыми организа-
циями для повышения эффективности использования привлеченных средств и создания привле-
кательного инвестиционного климата в Украине.

Ключевые слова: международные финансовые организации, финансово-валютное сотрудни-
чество, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европей-
ский инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк.

Постановка проблеми. Співробітництво з 
міжнародними фінансовими організаціями 
проявляється у трьох основних напрямах. 
По-перше, така взаємодія дає можливість 
сформувати ефективну систему принципів, 
методів та форм міжнародних фінансово-кре-
дитних відносин. По-друге, за допомогою 
валютно-кредитних та фінансових інструментів 

здійснюються економічна політика та її регу-
ляція на макроекономічному рівні. По-третє, 
співробітництво у сфері валютно-кредитних 
відносин створює сприятливі умови для залу-
чення додаткових інвестицій у національну 
економіку, налагоджує канали товарообміну 
з різними країнами та поліпшує систему роз-
рахунків між вітчизняними та міжнародними 
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партнерами. З огляду на це, участь України в 
діяльності міжнародних фінансових організа-
цій надає їй багато переваг, серед яких можна 
виділити: покращення умов розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності, налагодження 
міжнародного співробітництва у валютно-
фінансовій сфері, отримання допомоги щодо 
врівноваження платіжного балансу країни та 
регуляції валютних курсів, отримання кредитів 
на розвиток економіки та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні аспекти співробітництва України з 
міжнародними фінансовими організаціями 
перебувають у центрі уваги таких науковців та 
дослідників, як: Л. Гришина [1], О.М. Непомня-
щий, І.О. Пєнська, О.С. Кваша, С. Круглик [5], 
А.С. Марина, О.М. Галіцейська, Ж. Нестеренко 
[6], М.М. Король, В. Саричев, В. Салтинський [9], 
Я.Б. Базилюк, С.В. Давиденко, Д.Ю. Венцков-
ський, І. Фурман [12], В.П. Колосова та ін. Однак 
актуальними залишаються проблеми щодо 
пошуку шляхів підвищення ефективності спів-
робітництва України з міжнародними фінан-
совими організаціями, виявлення проблем та 
можливостей міжнародної співпраці України на 
сучасному етапі.

Метою дослідження є аналіз стратегічних 
орієнтирів України у фінансово-валютному 
співробітництві з міжнародними фінансовими 
організаціями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід зарубіжних країн свідчить, що міжнарод-

ним фінансовим організаціям належить неаби-
яка роль у побудові міжнародного економічного 
співробітництва. Це можна пояснити тим, що 
саме ці організації мають значну частку світових 
інвестицій, регулюють процеси купівлі та про-
дажу валюти для фінансування зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Використання управлінського 
досвіду міжнародних організацій та власного 
економічного потенціалу забезпечує умови для 
ефективного розвитку ринкових відносин. 

До основних міжнародних фінансових орга-
нізацій (МФО) можна віднести Міжнародний 
валютний фонд, Європейський банк рекон-
струкції та розвитку, Європейський інвестицій-
ний банк, Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку, Світовий банк.

Слід зауважити, що основними причинами, 
які зумовлюють потребу України у розви-
тку співпраці з МФО, є такі: на даний момент 
Україна не бере участі у діяльності міжнарод-
них валютно-фінансових ринків, фінансову 
допомогу країна отримує переважно з Міжна-
родного валютного фонду. Іншою причиною є 
те, що політика, яку проводить Міжнародний 
валютний фонд, спрямовується на забезпе-
чення стабільного соціально-економічного 
середовища в країні. З огляду на це, розгля-
немо основні тенденції співробітництва України 
з міжнародними фінансовими організаціями в 
останні роки.

Міжнародний валютний фонд. Україна з 
1994 р. активно співпрацює з МВФ, викорис-

Таблиця 1
Основні періоди співпраці україни з Міжнародним валютним фондом

№ 
з/п Періоди Кредитні програми Обсяги позики

1 Перший період –  
із 1994 по 1995 р. Системна трансформаційна позика 498,7 млн. СПЗ,

або 763,1 млн. дол. США

2 Другий період –  
із 1995 по 1998 р. Три річні програми Stand-by 1 318,2 млн. СПЗ, або  

1 935 млн. дол. США

3 Третій період –  
із 1998 по 2002 р.

Extended Fund Facility (EFF,
Механізм розширеного 
кредитування)

1 193,0 млн. СПЗ,
або 1 591,0 млн. дол. США

4 Четвертий період –  
із 2002 по 2008 р.

Програма «Попереджувальний 
Stand-by»

411,6 млн. СПЗ, 30%  
квоти України,  

або 600 млн. дол. США

5 П’ятий період –  
із 2008 по 2013 р.

Програма співробітництва 
«Stand-by» від 5 листопада 2008 р.

11 млрд. СПЗ,
або майже  

16,4 млрд. дол. США
Нова спільна з МВФ програма 
Stand-by

10 млрд. СПЗ,
або 15,1 млрд. дол. США

6 Шостий період –  
із 2014 р. до сьогодні

Квітень 2014 р. Нова дворічна 
програма кредитування Stand-by в 
режимі надзвичайного доступу

10,976 млрд. СПЗ,
або майже  

17,1 млрд. дол. США
11 березня 2015 р. Механізм 
розширеного кредитування EFF на 
чотири роки

12,348 млрд. СПЗ,
або майже 17,5 млрд. дол. 
США, чи 15,5 млрд. євро

Джерело: побудовано автором на основі [4; 6]
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товуючи його фінансові і технічні ресурси для 
досягнення макроекономічної стабілізації та 
створення необхідних передумов для прове-
дення економічних реформ. Таке співробітни-
цтво здійснювалося переважно в рамках реалі-
зації восьми спільних програм: STF (системна 
трансформаційна позика), Stand-By (стабіліза-
ційна позика), Механізм розширеного фінан-
сування (позика на підтримку розвитку), попе-
реджувальний Stand-By [4]. У табл. 1 наведено 
періодизацію співпраці України та МВФ.

Після двох років паузи у відносинах, у 
лютому 2014 р. уряд України звернувся до МВФ 
із проханням розпочати переговорний про-
цес щодо підготовки нової кредитної угоди між 
Фондом та Україною, а вже 30 квітня 2014 р. 
Рада директорів МВФ затвердила нову спільну 
програму «стенд-бай» на наступні два роки у 
сумі 17,1 млрд. дол. США, з яких у 2014 р. отри-
мано два транші: у травні – 3,2 млрд. дол. США 
та у вересні – 1,4 млрд. дол. США. У січні 2015 р. 
досягнуто домовленість про розширення 
фінансової підтримки України шляхом заміни 
наявної програми МВФ Stand-by на довготер-
мінову програму Extended Fund Facility (EFF). 
Також 11 березня 2015 р. Рада директорів Між-
народного валютного фонду прийняла рішення 
щодо переходу на довготермінову програму 
розширеного кредитування (EFF) і виділення 
Україні 17,5 млрд. дол. США. Ця чотирирічна 
програма передбачає фінансування заходів з 
економічної і фінансової стабілізації України. 
Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд. дол. 
США надійшов в Україну у березні 2015 р., а вже 
31 липня 2015 р. відбулося чергове засідання 
Ради директорів МВФ, під час якого було ухва-
лено рішення щодо виділення Україні другого 
траншу у розмірі 1,7 млрд. дол. [2].

У цілому співробітництво з МВФ окрес-
лено трансформаційними змінами у валютно-
курсовому регулюванню, що насамперед 
пов’язується з уведенням керуючого пла-
вання в 2009–2010 рр. та вільного плавання 
гривні з 2014 р. Основними напрямами роботи 
з 2014 р. стали інституційне реформування 
банківської системи, оптимізація дефіциту 
платіжного балансу та державного бюджету, 
впровадження монетарного грошової полі-
тики на основі інфляційного таргетування, 
узгодження введення та/або знаття валют-
них обмежень за поточними валютними опе-
раціями. При цьому варто наголосити, що 
інтенсивність реформування національної 
економіки посилюється з обсягом наданих 
фінансових ресурсів від МВФ.

Європейський банк реконструкції та розви-
тку. ЄБРР працює лише на комерційних засадах. 
Банк надає тільки цільові кредити під конкретні 

проекти приватним і державним структурам на 
потреби розвитку економіки (60% позичкових 
засобів спрямовуються у приватний і 40% – у 
державний сектори). ЄБРР є адміністратором 
двох міжнародних фондів – Рахунку ядерної 
безпеки і Чорнобильского фонду «Укриття», з 
яких фінансуються проекти міжнародної тех-
нічної допомоги з підготовки Чорнобильскої 
АЕС зі зняття з експлуатації і перетворення 
об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну сис-
тему. Ключові проекти в державному та муні-
ципальному секторах в Україні, які заплановані 
для фінансування ЄБРР, такі [11]:

– проект із побудови Панєвропейського 
коридору на користь «Укравтодор» (із пара-
лельним фінансуванням за рахунок ЄІБ);

– розширення Програми сприяння торгівлі 
(Trade Facilitation Programme), яка дає можли-
вість українським банківським установам під-
тверджувати через ЄБРР відповідні торговельні 
документарні інструменти;

– проект модернізації газокомпресорних 
станцій на трубопроводі Уренгой – Помари – 
Ужгород (із паралельним фінансуванням за 
рахунок ЄІБ);

– низка проектів у галузі комунального гос-
подарства та енергозбереження за програмою 
Східноєвропейського партнерства з енергое-
фективності на навколишнього середовища.

Європейський інвестиційний банк. Із 2004 р. 
Україна розпочала співпрацю з Європейським 
інвестиційним банком, спрямовану на отри-
мання можливості залучення в економіку Укра-
їни довгострокових фінансових ресурсів банку 
для реалізації важливих інфраструктурних, 
енергетичних, природоохоронних та інших 
інвестиційних проектів загальнодержавного 
значення. Банком наголошено, що проекти в 
Україні будуть розглядатися, головним чином, 
у таких секторах, як: транспорт, телекомуні-
кації, енергетична інфраструктура (на пріори-
тетних напрямах транс’європейських мереж 
та європейських транспортних коридорів), 
захист довкілля. Фінансування проектів до 50% 
загальної вартості може здійснюватися Банком 
під час співпраці і співфінансування з іншими 
міжнародними фінансовими організаціями, 
зокрема з ЄБРР [2].

На даний момент завершено реалізацію 
семи проектів з ЄБРР та ЄІБ загальною вартістю 
(909,55 млн. євро), із них кредитних коштів – 
659,23 млн. євро (табл. 2).

За наведеними даними можна зробити 
висновок, що найбільші обсяги коштів, які було 
інвестовано ЄБРР та ЄІВ до України, спрямову-
ються на ремонт автодоріг та автомагістралей., 
підвищення безпеки атомних станцій та гідро-
електростанцій. 
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Світовий банк. До його складу входить два 
інститути: Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку та Міжнародна асоціація розви-
тку. Процес поступового налагодження співп-
раці України зі Світовим банком може надати 
національній економіці позитивної динаміки 
в майбутньому. Основні проекти, які фінан-
сує Світовий банк на даний момент, представ-
лено в табл. 3.

Аналіз наведених даних дає змогу зробити 
висновок про те, що на даний момент Міжна-
родний банк реконструкції та розвитку має 
різні напрями співробітництва з Україною. Зна-
чну увагу приділено структурній перебудові 
економіки, реалізації соціальних проектів, роз-
виток деяких галузей економіки.

Особливих ризиків набуває питання зрос-
тання зовнішньої заборгованості України перед 

Таблиця 2
Проекти реконструкції та розвитку, профінансовані європейським банком  

реконструкції та розвитку та європейським інвестиційним банком
№ 
з/п Назва проекту Сума позики Виконавець Термін реалізації 

проекту, рр.

1
Будівництво повітряної 
лінії 750 кВ, Запорізька 
АЕС – Каховська

175 млн. євро
Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

2012–2016

2
Будівництво повітряної 
лінії 750 кВт, Рівненська 
АЕС – Київська

150 млн. євро
Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

2009–2017

3 Реабілітація гідроелек-
тростанцій 200 млн. євро

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

2012–2018

4
Завершення будівни-
цтва метрополітену у м. 
Дніпро

152 млн. євро Дніпровська міська рада 2015–2016

5

Впровадження швидкіс-
ного руху пасажирських 
поїздів на залізницях 
України

120 млн. євро Міністерство інфраструк-
тури України 2007–2016

6
Реалізація зведеної про-
грами підвищення без-
пеки АЕС України

300 млн. євро
Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

2013–2016

7
Модернізація магістраль-
ного газопроводу Урен-
гой – Помари – Ужгород

150 млн. євро
Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Орієнтовно 
до 2020

8 Європейські дороги Укра-
їни II 450 млн. євро Державне агентство авто-

мобільних доріг України 2011–2018

Джерело: побудовано автором на основі [2]
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Рис. 1. заборгованість україни перед МФО за період 2011–2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [7]
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Таблиця 3
Співпраця україни з Міжнародним банком реконструкції та розвитку

№ 
з/п Назва проекту Мета Сума позики

1 Розвиток міської 
інфраструктури

Надання комунальним підприємствам 
допомоги для надійного забезпечення 
населення України якісними комунальними 
послугами

140 млн. дол. США

2 Розвиток міської 
інфраструктури-2

Надання комунальним підприємствам 
допомоги для якісного водопостачання та 
водовідведення, поводження з твердими 
побутовими відходами на 11 комунальних 
підприємствах

350 млн. дол. США

3
Поліпшення 

автомобільних доріг і 
безпеки руху

Приведення до європейського рівня 
транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – 
Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до 
м. Лубни та поліпшення транспортно-екс-
плуатаційного стану автомобільних доріг 
загального користування на небезпечних 
ділянках і місцях концентрації ДТП

400 млн. дол. США

4
Проект поліпшення 

автомобільних доріг і 
безпеки руху-2

Приведення до європейського рівня тран-
спортно-експлуатаційного стану автомо-
більної дороги М-03 Київ – Харків на ділянці 
від м. Лубни до м. Полтава – однієї з най-
важливіших магістральних доріг України, 
що співпадає з національним транспорт-
ним коридором Європа – Азія

450 млн. дол. США

5

Розвиток системи 
державної статистики 

для моніторингу 
соціально-економічних 

перетворень

Створення сталої національної системи 
статистики шляхом її комплексного і 
системного реформування для повнішого 
задоволення потреб органів держав-
ного управління та інших користувачів в 
об’єктивній статистичній інформації щодо 
соціально-економічного розвитку країни, її 
регіонів, галузей і секторів економіки

42 млн. дол. США

6 Передача електроенергії

Підвищення надійності постачання елек-
троенергії за допомогою реабілітації 
передавальних станцій, оновлення мережі 
передачі електроенергії та збільшення 
інституційних можливостей оператора 
передавальної системи НЕК «Укренерго»

200 млн. дол. США

7 Реабілітація 
гідроелектростанцій

Збільшення виробничих потужнос-
тей гідроенергетики, підвищення 
надійності й ефективності роботи 
гідроелектростанцій,поліпшення технічних 
параметрів їх функціонування, безпечної 
експлуатації їхніх гідротехнічних споруд

166 млн. дол. США

8 Другий проект розвитку 
експорту

Сприяння розвитку експорту недержавних 
підприємств України шляхом середньо- і 
довгострокового кредитування інвестицій-
них потреб експортоорієнтованих підпри-
ємств, поповнення їх оборотних коштів, 
надання доступу підприємствам до дешев-
ших ресурсів

150 млн. дол. США

9 Проект з 
енергоефективності

Кредитування заходів із поліпшення енер-
гоефективності українських промислових і 
муніципальних підприємств

200 млн. дол. США

Джерело: побудовано автором на основі [10]
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МФО. На рис. 1 яскраво видно, що сума забор-
гованості України перед МФО суттєво зросла 
з 11,8 млрд. дол. у 2013 р. до 20,1 млрд. дол. у 
2016 р. Крім того, зросла і частка заборгова-
ності України перед МФО у загальному обсязі 
зовнішнього боргу з 8,3% у 2013 р. до 19,8% у 
2016 р. Це свідчить про стрімке погіршення еко-
номічної ситуації в країні, що призводить до 
залучення все більших коштів для підтримки 
нормального стану функціонування держави. 

У зв’язку з вищезазначеним особливої 
важливості набувають питання стабільності 
валютно-курсової політики України. Проте 
необхідно наголосити, що з часів співпраці 
України з МФО, особливо з МВФ, посилилися 
лібералізаційні напрями курсової політики НБУ, 
що разом із низьким інституціональним рівнем 
розвитку грошово-валютної системи, посилен-
ням зовнішньополітичних ризиків, зовнішньо-
торговельного дисбалансу України сприяли 
суттєвій девальвації національної валюти у 
2015–2016 рр. (рис. 2). У зв’язку із цим пріори-
тетним стають питання забезпечення вчасності 
погашення фінансової допомоги МФО.

Серед проблем, які є у сфері валютно-фінан-
сового співробітництва України з міжнарод-
ними фінансовими організаціями, такі:

– проблема постійного зниження плато-
спроможності України;

– відсутність рівноваги платіжного балансу;
– зростання зовнішнього боргу, що при-

зводить до збільшення залежності України від 
зовнішніх кредиторів;

– викривлення макроекономічної 
кон’юнктури, що призводить до погіршення 
ділової активності банківського сектору та 
погіршення інвестиційного клімату країни;

– зниження купівельної спроможності гро-
мадян у результаті скорочення доходів та зрос-
таючої інфляції;

– втрата економічної та політичної безпеки 
України у світлі останніх воєнних подій;

– неефективне використання залучених 
коштів;

– корупція та розкрадання державного 
майна на противагу розбудові та розвитку наці-
ональної економіки. 

Слід зауважити, що досвід різних держав світу 
свідчить про те, що за належної організації дер-
жавної політики співпраця з міжнародними фінан-
совими організаціями може створити гідні умови 
для оновлення механізму управління державою, 
забезпечити економічну та фінансову стабільність 
та створити необхідне середовище для економіч-
ного зростання країни.

Підсумовуючи, пропонуємо окреслити 
подальші шляхи та напрями розширення співпраці 
з міжнародними фінансовими організаціями:

– ґрунтовний аналіз досвіду зарубіжних 
країн зі схожими економічною та геополітич-
ною ситуацією; 

– розроблення довгострокової стратегії 
управління державним боргом України;

– диверсифікація джерел отримання інвес-
тицій в економіку України;

– розроблення стратегії фінансової без-
пеки під час проведення валютно-кредитної 
політики на міжнародному рівні;

– приведення нормативно-правової бази 
відповідно до європейських норм та стандартів;

– забезпечення цільового використання 
коштів, отриманих від інвесторів;

– отримання консультативної допомоги від 
міжнародних фінансових організацій;

– чіткий розподіл сфер відповідальності між 
державними структурами України, які безпосе-
редньо здійснюють контроль зовнішньоеконо-
мічної діяльності;

– проведення моніторингу поточного стану 
проектів та розроблення комплексної системи 
оцінки використання отриманих коштів;

– забезпечення прозорості державного 
управління та боротьба з корупцією.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, валютно-фінансове співробітництво 
України з міжнародними фінансовими органі-
заціями набуло великого значення. На даний 
момент прогнози щодо фінансування проек-
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Рис. 2. Номінальний обмінний курс, грн./дол. США  
за період 2011–2016 рр.

Джерело: побудовано автором на основі: [8]
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тів реконструкції та розвитку міжнародними 
фінансовими організаціями є позитивними. 
Необхідним є забезпечення мінімізації факто-
рів валютної та боргової небезпеки України у 
співробітництві з МФО. У результаті подолання 
певних проблем, які мають місце у сфері дер-

жавного управління, будуть створені умови для 
стабілізації економічного, політичного стано-
вища, а також економічного прогресу країни, 
зростання інвестиційної привабливості та роз-
витку підприємництва, стабілізації фінансової 
та валютної систем.
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Oliinyk A.A.

UKRAINE’S STRATEGIC GUIDELINES IN FINANCIAL AND CURRENCY 
COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

The article analyzes the main trends of Ukraine's cooperation with international financial institu-
tions at the present stage and summarizes the main points of the financing of investment projects. 
The main aspects of cooperation between Ukraine and the IMF are studied. The basic operating and 
strategic areas of cooperation with the European Bank for Reconstruction and Development, European 
Investment Bank and European Bank for Reconstruction and Development are analyzed. The results of 
the analysis determined that the European Bank for Reconstruction and Development and European 
Investment Bank are the most meaningful among existing international financial institutions in financing 
Ukrainian projects in economy’s modernization.

It was documented that credits from international financial institutions causes an increase in country’s 
external debt. While vast depreciations of national currency prioritizes the problem of complete repay-
ment to international financial institutions and other foreign creditors. The basic problems that prevent 
Ukraine to be a full participant in the international market were highlighted. These include the problem 
of a steady solvency decline, balance of payments misbalances, external debt growth, dependence on 
foreign creditors, banking sector and investment climate worsening, low level of citizens’ purchasing 
power reducing, high level of inflation.

It is necessary to ensure the minimization of currency debt factor for Ukraine in cooperation with 
IFIs. Ways to expand cooperation with international financial institutions in order to enhance the use of 
funds and create an attractive investment climate in Ukraine were defined. The most important should 
refer to development of financial and monetary security system and credit policy enhancement at the 
international level.

Key words: international financial organizations, financial and monetary cooperation, International 
Monetary Fund, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, 
International Bank for Reconstruction and Development, World Bank.


