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● Responsible, sustainable and innovative approach for the next five years 
● EBRD the most active multilateral institution in agribusiness in its regions 
● EBRD investment in the agribusiness sector to date exceeds €6.7 billion 

  

Addressing the growing challenges that the agribusiness sector faces in the EBRD regions, the Bank has 
launched its new strategy for the sector for the period 2019 to 2023. 

Population growth and shifting dietary requirements are predicted to lead to a 50 per cent increase in food 
demand by 2050 which will have a clear impact on finite natural resources and the environment. 

The EBRD’s new agribusiness strategy recognises the diversity of the economies where the Bank invests 
and responds to a changing environment by adopting a responsible, sustainable and innovative 
approach. The EBRD stands ready to support its approach with finance, technical cooperation and policy 
engagement. The Bank’s involvement in the sector extends from primary agriculture along the entire 
value chain. 

Natalya Zhukova, EBRD Director for Agribusiness, welcomed the approval of the document by the Bank’s 
Board of Directors: “The EBRD is the largest provider of finance to the agribusiness sector in its regions 
of operations. Food plays a fundamental role in our lives and an innovative mind set is needed to move 
towards a sustainable future in this sector.” 

The document recognises the need to find a balance between demand for agricultural produce and the 
impact that production processes often have on the environment. The strategy will be implemented with a 
tailored approach along the entire value chain to efficiently increase food production and preserve natural 
resources while reducing the environmental and social impact of agribusiness. 
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In the economies where it invests, the EBRD is the most active multilateral institution in the agribusiness 
sector. The strategy will be implemented with an approach that is tailored to each of these economies. 

Between 2010 and 2017 the Bank invested €6.7 billion in 447 projects across the agribusiness sector, 
which represents 8 per cent of the EBRD’s cumulative annual investment over that period. 

  

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یطلق
 استراتیجیة جدیدة للصناعات الزراعیة

  

●  نهج مسؤول ومستدام ومبتكر للسنوات الخمس القادمة
●  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة المؤسسة متعددة األطراف األكثر نشاطا في الصناعات الزراعیة في

 مناطقها
●  تجاوزت استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة في قطاع الصناعات الزراعیة حتى اآلن 6.7

 ملیار یورو
●   

 في إطار معالجة التحدیات المتزایدة التي یواجهها قطاع الصناعات الزراعیة في المناطق التي یعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، أطلق
 البنك استراتیجیته الجدیدة للقطاع للفترة من 2019 إلى 2023.

 من المتوقع أن یؤدي النمو السكاني وتحول المتطلبات الغذائیة إلى زیادة بنسبة 50 في المائة في الطلب على األغذیة بحلول عام 2050 مما سیكون له
 تأثیر واضح على الموارد الطبیعیة المحدودة والبیئة.

 تدرك استراتیجیة الصناعات الزراعیة الجدیدة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة تنوع االقتصادات التي یستثمر فیها البنك ویستجیب لبیئة متغیرة
 من خالل اعتماد نهج مسؤول ومستدام ومبتكر. والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة مستعد لدعم منهجه بالتمویل والتعاون الفني ومشاركة

 السیاسات. وتمتد مشاركة البنك في هذا القطاع من الزراعة األولیة على طول سلسلة القیمة بأكملها.

 رحبت ناتالیا جوكوفا، مدیر الصناعات الزراعیة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، بموافقة مجلس إدارة البنك على االستراتیجیة: "ُیعد البنك
 األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة أكبر مزود للتمویل لقطاع الصناعات الزراعیة في المناطق التي یعمل بها. یلعب الغذاء دوًرا أساسًیا في حیاتنا،

 وهناك حاجة إلى عقلیة مبتكرة للتحرك نحو مستقبل مستدام في هذا القطاع. "

 تدرك االستراتیجیة الحاجة إلى إیجاد توازن بین الطلب على المنتجات الزراعیة وتأثیر عملیات اإلنتاج على البیئة. سیتم تنفیذ االستراتیجیة بنهج
 مخصص على طول سلسلة القیمة بأكملها لزیادة كفاءة إنتاج األغذیة والحفاظ على الموارد الطبیعیة مع الحد من التأثیر البیئي واالجتماعي للصناعات

 الزراعیة.

 ُیعد البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة هو المؤسسة متعددة األطراف األكثر نشاًطا في قطاع الصناعات الزراعیة في االقتصادات التي یستثمر
 فیها. وسیتم تنفیذ االستراتیجیة من خالل نهج مصمم لكل من هذه االقتصادات.

 بین 2010 و 2017، استثمر البنك 6.7 ملیار یورو في 447 مشروًعا في قطاع الصناعات الزراعیة، وهو ما یمثل 8٪ من االستثمار السنوي
 التراكمي للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار خالل تلك الفترة.

  

The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 38 economies 
across three continents. The Bank is owned by 67 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments are aimed at making 
the economies in its regions competitive, inclusive, well-governed,green, and integrated. Follow us on the web, Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube. 
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