
БІЗНЕС БЕЗ КОРДОНІВ

Запропонований Європейською Комісією в рам-
ках Європейської політики сусідства і програми 
Східного партнерства, прийнятої на саміті Євро-
союзу в Празі (Чехія) у травні 2009 року, проект 
"East Invest" (Інвестиції на Схід) реалізовувався з 
січня 2011-го по листопад 2013-го. Загальний бю-
джет проекту склав 8 млн. 750 тис. євро.
Під керівництвом Асоціації торгово-промисло-

вих палат Європи (Eвропалати – Eurochambres) у 
його реалізації брали участь 84 організації з під-
тримки бізнесу, переважно торгово-промислові 
палати країн ЄС, Східного партнерства (Азербай-
джан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова,  Укра-
їна) і Туреччини. 
Партнерами проекту від України виступили Тор-

гово-промислова палата України (національний 
координатор проекту), Донецька ТПП, Закарпат-

ська ТПП, Київська ТПП, ТПП Криму, Севасто-
польська ТПП, а також Спілка підприємців малих, 
середніх і приватизованих підприємств України.
Проект "East Invest" покликаний сприяти еконо-

мічному розвитку Східного регіону та покращен-
ню економічної ситуації шляхом розвитку співро-
бітництва, з одного боку між ЄС і його східними 
партнерами та, з іншого – безпосередньо між кра-
їнами-учасницями Східного партнерства. 
У рамках проекту було створено так званий 

"Східний альянс" (East Alliance) країн-учасниць 
задля мобілізації організацій із підтримки бізнесу 
з метою налагодження стабільного партнерства 
та діалогу, як всередині приватного сектору, так і з 
органами державної влади.
Серед чисельних практичних заходів, органі-

зованих і проведених "Східним альянсом" упро-
довж трьох років, – технічна підтримка партнерів 
проекту для нарощування їх потенціалу у сфері 
представництва інтересів підприємств малого та 
середнього бізнесу (програма "Twinnings", що-
річні конференції за участі всіх партнерів проек-
ту для налагодження зв’язків та обміну досвідом 
(2011-2013 рр.), навчання у Міжнародній торговій 
академії "Eurochambres" (2011-2012 рр.) та Між-
народній академії "East-Invest" (2011, 2013 рр.), 
підготовка інструкторів на семінарах "Train the 

Trainers" (2011 р.), стажування представників 
організацій із підтримки бізнесу з країн Східного 
партнерства в партнерських організаціях країн 
ЄС (2012-2013 рр.).
Безпосередньо для підприємств малого і се-

реднього бізнесу країн Східного партнерства 
проводилися семінари з метою підвищення їх 
компетенції, нарощування можливостей у нала-
годженні зв’язків та розвитку торгових відносин 
з компа ніями із країн ЄС (2011 р.); організовува-
лися ознайомчі візити на європейські галузеві ви-
ставково-ярмаркові заходи (2012-2013 рр.); про-
водилися "Business to Business" заходи під час 
великих торговельних виставок у країнах Європи, 
в т.ч. з можливістю відвідування окремих вироб-
ничих об’єктів (2013 р.), та Інвестиційна конфе-
ренція (2013 р.).
Фінальна конференція "Східного альянсу", що 

реалізовував проект "East Invest", відбулася 27 
листопада ц.р. у Вільнюсі (Литва) за участю 90 
представників країн-партнерів. До складу укра-
їнської делегації входив представник Закарпат-
ської торгово-промислової палати при ТПП Укра-
їни Роман Ковчар.
Наступного дня у Вільнюсі проходив міжнарод-

ний форум "Бізнес без кордонів". У його роботі 

активну участь взяли Штефан Фюле – європей-
ський комісар з питань розширення та Європей-
ської політики сусідства, Вернер Хойер – прези-
дент Європейського інвестиційного банку, Сергій 
Арбузов – перший віце-прем’єр-міністр України.
Понад 600 підприємців – учасників ЗЕД з Укра-

їни, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Росії, Мол-
дови, Литви, Латвії, Грузії, Італії, Франції, Бельгії, 
Люксембургу, Чехії, Польщі, Туреччини, Порту-
галії, Великобританії, Угорщини, Нідерландів, 
Австрії, Данії, Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Сло-
ваччини, Греції, Іспанії, Німеччини, Італії обгово-
рювали питання взаємного співробітництва та 
інвестиційних відносин, створення реальних мож-
ливостей і надійної інфраструктури для успішного 
розвитку міжнародного бізнесу.
Відрадно, що проект "East Invest" працюватиме 

ще три роки. Враховуючи висловлені на конфе-
ренції побажання партнерів, його реалізацію із 
загальним бюджетом близько 6 млн. євро про-
довжено до кінця 2016-го. На думку представни-
ків країн-учасниць "Східного альянсу", це відкри-
ває малим і середнім підприємствам, зокрема з 
країн Східного партнерства, додаткові можливо-
сті для розвитку їх організаційно-економічного по-
тенціалу, зміцнення спроможності працювати на 
міжнародному рівні.


