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В ъпреки някои положителни новини, икономи
ките на страните в Европа бяха изправени пред 
значителни затруднения през 2014 г. Очак

ва  се  икономиките на всички държави членки да 
отбележат ръст през настоящата година, но Европа 
продължава да изпитва трудности, поради ниското 
равнище на инвестициите и високата безработица. 
Непредвидимостта на финансовите пазари не е прео
доляна и  парите не достигат до реалната  иконо
мика, както би трябвало да бъде.

Усилията на Групата на ЕИБ – банката на ЕС – дейст
вително променят живота на хората и през 2014 г. 
ние продължихме да постигаме резултати.

Изпълнихме един от найамбициозните бизнес пла
нове в историята на тази институция, като отпусна
тите от ЕИБ заеми достигнаха 77 млрд. евро. Укре
пихме консултантските услуги, за да се превърнат 
те във важна опора на дейността ни, като в бъде
ще ще се стремим да ги доразвием. Европейският 
инвестиционен фонд, който миналата година от
беляза своята 20та годишнина,ангажира 3,3 млрд. 
евро през 2014 г. чрез дялово участие и гаранции, 
и привлече над 13 млрд. евро в полза на помалки 
стопански начинания, като остана водещ източник 
на рисково финансиране за МСП в Европа.

Наред с това, през 2014 г. инвестициите и конкурен
тоспособността бяха изведени на челно място сред 
целите в политиката ни. След като няколко години 
финансовата криза и нейната цена бяха в центъра 
на вниманието, въпреки трудностите икономиката 
на Европа днес е поела по пътя на възстановяване
то. Трябва да гледаме напред, да се съсредоточим 
върху растежа и да задвижим машината на инвес
тициите. Европа си дава сметка, че реформите и ин
вестициите са двете страни на една и съща монета.

Налице са високи очаквания, че Инвестиционният 
план, представен през ноември съвместно с предсе
дателя на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер, 
ще бъде изпълнен в кратки срокове. В качеството 
ни на банката на ЕС, взехме пряко участие в разра
ботването на плана още от самото начало.

И трите части на плана са жизнено необходими: за
вършване на структурната реформа, преразглежда
не на националната и европейската законова уредба 
с цел тя да стане поблагоприятна за инвестиции 
и по добро усвояване на ограничените обществени 
средства. Необходимо е да използваме обществени
те средства, за да отприщим инвестициите, предим
но с частни капитали. Такава е и целта на Инвести
ционния план. Той трасира промяна в парадигмата 

Обръщение
на президента
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Обръщение
на президента

за усвояване на ограничения обществен ресурс, 
преминаване от субсидии и безвъзмездна помощ 
към заеми и гаранции с цел привличане на частни 
капитали, умножаване на ефекта от първоначално
то финансиране и разработване на първоначалния 
капитал след погасяване на задълженията.

Бързината е от съществено значение и към момен
та усилията ни са насочени към превръщането на 
този план в реално дело, към задвижването на нови 
проекти, които да тласнат икономиката напред и да 
създадат работни места в ЕС. Европейският фонд 
за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е насочен към 
стратегически инвестиции в инфраструктура, обра
зование и иновации, и устойчива енергетика, как
то и в малки и средни предприятия. В рамките на 
Инвестиционния план ще създадем консултантски 
център за да подпомогнем разработването на ка
чествени проекти и изграждането на технически 
и финансов капацитет в обществените и частните 
субекти.

Европа все още не съумява да оползотвори напъл
но инвестиционния си потенциал. Позволяваме на 
финансови и нефинансови пречки да спъват инвес
тициите. ЕФСИ, както и съпътстващите го консул
тантски услуги ще направят важна стъпка напред 
към премахването на някои от тези пречки. Спешно 
се нуждаем от облекчаване на разпоредбите как
то в европейското, така и във вътрешното право.

ЕФСИ ще допълни обичайната заемна дейност на 
ЕИБ. Средствата ще бъдат насочени към проекти 
в стратегически сектори, които трудно привличат 
средства по съществуващите механизми, включи
телно и поради порисковия си профил.

От съществено значение е, че ЕФСИ ще допълни 
и надгради внушителния обем заеми на ЕИБ, които 
са фундамента на инвестициите и които банката на 
ЕС продължава да осигурява за европейската ико
номика. Въпреки това, ние няма да сме в състояние 
да се справим сами с предизвикателствата пред ев
ропейската икономика. Ако обаче, всички обединим 
усилията си, можем да допринесем за подобряване 
на инвестиционния климат и отново да впрегнем 
частните капитали в работа.

За банката 2015 г. ще бъда година на преход. При
ключихме изключителна кредитна програма, пред
приета, след като акционерите на ЕИБ – държавите 
членки на ЕС – взеха решение за увеличаване на 

капитала на банката през 2012 г. Поставената цел 
за инвестиции от порядъка на 180 млрд. евро, на
брани благодарение на допълнителните заеми от 
Групата на ЕИБ след капиталовото увеличение, бе 
изпълнена през месец март, доста преди предви
дения за края на 2015 г. срок.

Ще продължим да изпълняваме задачите по основ
ната дейност, но ще насочим финансирането и към 
нови проекти по линия на новия Инвестиционен 
план. Инвестирането в Европа надхвърля цифрите 
и проектите. Новата инициатива цели да отправи 
послание към инвеститорите, организаторите на 
проекти и гражданите. Посланието ни към тях е, 
че Европа отново е „запретнала ръкави”.

Настоящият доклад прави преглед на деловите по
стижения през 2014 г. Той също така се стреми да 
гледа и напред към бъдещето, както и към резулта
тите, които очакваме от подкрепените от нас про
екти през изминалата година. Така например, през 
2014 г. осигурихме финансиране за дружества, кои
то създадоха или запазиха 3,6 млн. работни места, 
подкрепихме достъпа до високоскоростен широко
лентов интернет за 3,2 млн. домакинства и спомог
нахме за модернизирането на здравни заведения 
за 10 млн. граждани на ЕС.

Смисълът на нашата работа се изразява в ползите 
за гражданите. Финансовите средства, които оси
гуряваме, са средство за постигане на целта. Под
крепяме жизнеспособни проекти, които постигат 
промяна, финансираме бъдещето. В това е смисъ
лът на инвестициите и на конкурентоспособността.

Вернер Хойер
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14,7 млрд.
евро за иновации 

и умения

25,5 млрд.
евро за по-малки 

предприятия

20,6 млрд.
евро за стратегическа 

инфраструктура
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за проекти извън ЕС
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Постижения
през 2014 г.

4 
млн. души имат 
осигурен достъп 
до чиста питейна 

вода или до подобри 
хигиенносанитарни 
условия в зараждащи 
се или развиващи се 
икономики

В резултат на финансирането, през 2014 г., очакваме да бъдат 
създадени над 150 000 постоянни нови работни места, като на етапа 
на изграждането ще бъдат осигурени 1,8 млн. работни места. И тъй 
като сме банката на ЕС, ние знаем, че нашето финансиране е средство 
за постигане на целта. Избираме жизнеспособни проекти, за които 
знаем, че вложеното от нас ще допринесе за промяната и ще има 
конкретна полза за гражданите на Европа.

млн. домакинства

заявки за 
международни патенти

достъп до 
високоскоростен 

широколентов интернет 
за

приети студенти 
годишно

благодарение на което се 
поддържат

микро-, малки и средни 
предприятия

285 00025 000

172 000

3,2

3,6

подкрепа за близо

500 000

12 000
GWh произведена 

електроенергия годишно 
от възобновяеми 
източници, която 

захранва над

1 млн. домове

3 000
GWh спестена 

енергия
3 млн. тона 

спестени емисии 
от CO2 годишно – 
равнозначно на 

спиране от движение на

1,5 млн. автомобила

млади хора

млн. работни 
места

подобри болнични 
заведения за

10
млн. граждани 
на ЕС

545 млн. пътници 
в повече и

100 млн.
спестени часа път

6 000 MW
електрическа мощност, 
80% от която от 
възобновяеми източници

Промяната
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Твърд
отпор на икономическата криза

От 2008 г. насам, ЕИБ е осигурила близо 500 млрд. евро за проекти в цяла 
Европа. Това означава, че сме подкрепили инвестиции за близо 1,5 трлн. евро, 
тъй като обикновено финансираме около една трета от проектните разходи. 
ЕИБ реагира на кризата с държавната задлъжнялост като рязко увеличи 
дейността си и удвои помощта за най-тежко засегнатите страни. Днес, когато 
са налице свързани с рискове ограничения, полагаме усилия за мобилизиране 
на инвестиции в цяла Европа.
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Твърд
отпор на икономическата криза

Б анката непрестанно полага усилия да подобри 
предлаганите продукти. Внедряват се нови 
и новаторски продукти за преодоляване на 

празнотите на пазара, за създаване на нови клиент
ски групи в отговор на променящите се приоритети 
в политиката и финансовите потребности на държа
вите членки, както и за оптимизиране на ресурси
те и за привличане на допълнително финансиране. 
Продуктите се простират от рисково финансиране 
за НИРД до заеми за дружества със средна капита
лизация, от иновационни фондове за климата до 
финансиране на търговията. Наред с това, банката 
поставя финансовият си експертен опит в  услуга 
на инвестиционните потребности на Европа като 
допълнително разширява консултантските си ус
луги, оказва помощ за разработване и изпълнение 
на проекти, за подобро усвояване на средствата 
от ЕС и облекчава достъпа до финансови средства.

През 2012 г., държавите членки на ЕС се споразумяха 
да увеличат внесения капитал на ЕИБ с 10 млрд. евро, 
което ни позволи да постигнем близо 40 % ръст на 
заемната дейност за периода 2013 2015 г. В края на 
2014 г., осигурихме над 50 млрд. евро допълнител
ни заемни средства и привлякохме общо над 150 
млрд. евро в инвестиции. С други думи, на път сме 
да изпълним поставената цел за допълнителни ин
вестиции в Европа с общ размер от 180 млрд. евро 
до март 2015 г.  значително преди изтичането на 
поставения в края на годината срок.

Найголемият обем подписани договори от 2009 г. 
насам бе достигнат през 2014 г. Особено важно е, че 
40% от тях са с нови контрагенти  доказателство, 
че стратегията ни за разнообразяване на клиент
ската ни база и за подълбоко навлизане на нови 
пазари, дава плодове.
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Надграждане
Ние сме банката на ЕС, чиито акционери са 28те 
държави членки и в това си качество предоставяме 
финансови средства и експертна помощ за обос
новано и устойчиво инвестиране. Мисията ни е да 
подпомагаме проекти, които осезаемо влияят на 
живота на хората. Групата на ЕИБ се състои от ЕИБ 
и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ), който 
подсигурява финансови средства за нуждите на 
малки и средни предприятия и такива със средна 
капитализация, при които рисковете са повисоки.

С над 50годишен опит в проектното финансира
не, ние сме найголемият международен кредитор 
и заемополучател в света. ЕИБ набира средства на 
финансовите пазари чрез облигационни емисии. 
Отличният ни кредитен рейтинг ни позволява да 
привличаме средства при изгодни условия. Това 
финансово предимство се прехвърля към клиенти
те ни – независимо дали те са обществени органи, 
големи корпорации или малки предприятия– в съот
ветствие с мандата на ЕИБ, който не предвижда 
стремеж към максимална печалба. Предоставяме 
дългосрочни заеми, но също така гаранции и дяло
во участие, предимно чрез ЕИФ.

Често сроковете на падежите по заемите ни преви
шават тези на търговските банки и на облигацион
ните пазари тъй като са съобразени с поголямата 
продължителност на финансираните от нас проекти. 
За много от клиентите ни е важно да могат да раз
нообразят източниците на финансиране, а одобрен 
от ЕИБ заем често осигурява достъп до допълни
телни финансови средства. Директно кредитира
ме помащабни проекти на стойност над 25 млн. 
евро, а помалките заеми се уреждат чрез мрежа 
от местни финансови посредници. Техническите ни 
експертни знания и консултации допълват финан
совата помощ.

За първи път тази година, докладът ни за дейността 
представя някои очаквани резултати от подписани
те през 2014 г. договори, за да покажем нагледно 
промяната, която пораждат нашите проекти.

Ползата за гражданите е смисълът на това, което 
правим. Финансирането е средство, а не цел. 
Подкрепяме жизнеспособни проекти, които носят 
промяна, финансираме бъдещето.
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Твърд
отпор на икономическата криза

Нашите
продукти

Заеми
Кредитни линии

Индивидуални заеми (обикновено над 25 млн. евро)

Инвестиции тип дялово участие

Гаранции

Консултантски
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315 млрд.
Общо инвестиции 

в ЕС

Стратегически проекти 
за Европа

Европейски фонд 
за стратегически 

инвестиции

ИнвеститориИнвеститори

5млрд.евро16млрд.евро
Инвестиционен план
за Европа

Инвестиционният план, предложен през ноември 2014 г. от председателя на 
Европейската комисия, Жан Клод-Юнкер и от президента на ЕИБ, Вернер 
Хойер, е част от по-мащабна стратегия, която включва инвестиции, структурни 
реформи, интеграция на единния пазар и финансова отговорност. Планът цели 
да съживи инвестиционната дейност, особено за по-рискови проекти, да 
ускори растежа и възможностите за заетост и да повиши 
конкурентоспособността на Европа.

ев
ро
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Инвестиционен план
за Европа

П о линия на Инвестиционния план за Европа, 
Европейската комисия и Групата на ЕИБ из
градиха стратегическо партньорство с  цел 

да бъдат преодолени слабостите на пазара и  да 
споделят присъщите на проектите рискове, за да 
бъдат насърчени частните инвестиции. Със съв
местни усилия дадохме ход на Европейския фонд 
за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Първоначал
ният капитал от 21 млрд. евро – гаранция в размер 
на 16 мрд. евро от бюджета на ЕС и 5 млрд. евро от 
ЕИБ – би трябвало да осигури наймалко общо 315 
млрд. евро инвестиции в  стратегически проекти 
през следващите три години.

Мобилизиране на 
инвестициите

Разчитаме на стартов капитал за привличане на 
частни инвестиции и допълнително публично фи
нансиране. За да стане това, е нужно да бъдат при
влечени частни инвеститори, което спомага да бъ
дат мобилизирани инвестиции в общ план по два 
начина: чрез покупка от страна на инвеститорите 
на нашите облигации и чрез привличането на ин
веститорите за участие в нашите проекти.

ЕФСИ ще насочи финансовите средства към обос
новани проекти за постигане на стойностен резул
тат. Усилията ще целят финансиране на потенциала 
в сектори от особено значение за ЕС, в които ЕИБ има 
доказан опит като стратегическа инфраструктура, 
в т.ч. цифрова, инвестиции в транспорта и енергети
ката; образование, изследователска дейност и ино
вации; финансиране на МСП; устойчиви проекти за 
околната среда.

Преодоляване слабостите на 
пазара

Предприетите от ЕИБ проучвания в началото на 2014 
г. показаха смущаващи по своите мащаби инвести
ционни слабости: в реално изражение, инвестиции
те на ЕС през 2013 г. се оказват с 15% под нивата 
преди кризата, като недостигът възлиза на 25%, 
дори 60% в някои държави членки.

Целта на ЕФСИ е тези проблеми да бъдат превъз
могнати чрез премахване на някои от рисковете за 
инвеститорите. Новата инициатива ще позволи на 
Групата на ЕИБ да предлага продукти в подкрепа на 
проекти с порисков профил и с висока добавена 
стойност. В резултат от това, очакваме дейно учас
тие от страна на други източници на финансиране, 
и поконкретно на частния сектор.

Новата инициатива допълва извънредното финанси
ране от страна на ЕИБ, благодарение на увеличение
то на капитала. Целта е да се пристъпи към споде
ляне на знанията, уменията и опита в управлението 
на проекти, за да се подобри достъпа до финанси 
и да се оптимизира усвояването на средствата от 
фондовете на ЕС. Стремим се да привнасяме допъл
нителна изгода отвъд добрите финансови условия, 
като съчетаваме средства, привличаме допълни
телно финансиране и предоставяме консултации 
за подготовка и последващи действия по проекти.

„Ефективните действия за насърчаване 
ръста на инвестициите в цяла Европа 

са задължителни за възстановяване 
на икономическия растеж, за създаване 

на работни места и за повишаване 
конкурентоспособността на Европа.”

Вернер Хойер, президент
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Иновациите в името на 
интелигентния растеж в Европа

Иновациите и уменията са основни съставки за постигане на устойчив растеж 
и стойностни работни места. Те са важен двигател на конкурентоспособността на 
Европа в дългосрочен план. Това се явява водещ приоритет за ЕИБ. През 2014 г., 
подкрепихме иновациите и уменията с 14,7 млрд. евро под формата на отпускани 
от Групата на ЕИБ заеми в Европа.

14,7 млрд.
за насърчаване на иновациите

Заеми по 
подсектори

Инфраструкту
ра в помощ на 

иновациите

2,2 млрд.

4,5 млрд.

8 млрд.

Образование 
и подготовка

Научно
изследователска 

и развойна 
дейност 

и иновации

ев
ро

Постижения през 2014 г.:
• Нов набор от продукти по линия на InnovFin за европейски изобретатели

• Консултантски услуги InnovFin за мащабни изследователски и развойни проекти

• Първа облигационна схема за широколентов проект

• Подкрепа за лазерно изследователско съоръжение от найнов тип
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Достъп до високоскоростен 

широколентов интернет за 

3,2
млн. домакинства

172 000
приети студенти 

годишно

„Щастливи сме, че ЕИБ избра 
UCB да бъде неин първи 

партньор за новия подход 
с надслов „финансиране за 

съвместна развойна дейност 
в риск“. Това е начинът да бъде 

ускорено разработването 
на няколко многообещаващи 

проекта на дневен ред в UCB.”

Рох Доливю, 
изпълнителен директор, UCB  

(20052014 г.)

Единствена по рода си сделка по 
линия на InnovFin – финансиране 

от ЕС за новатори, плащанията 
по програмата в размер 

на 75 млн. евро зависят от 
изпълнението на определени 

показатели, споделянето на риска 
и възвръщаемостта.

Промяната– нашата подкрепа през 2014 г. бе за

25 000
международни 

заявки за патенти
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Н ие сме основен партньор в  подкрепата на 
проекти, които насърчават иновациите 
и усъвършенстването на умения, от финан

сиране на амбициозни и мащабни изследвания до 
участие в специализирани обособени поделения 
или цифрови мрежи. Подкрепата за инвестиции, 
чиято цел са иновациите, уменията и поголямата 
конкурентоспособност е съставна част от нашата 
мисия да осигурим растеж и работни места в Евро
па. Можем да спомогнем за подобни инвестиции 
и да оптимизираме ресурсите, защото действаме 
като катализатор.

Стимули за развитие на 
образованието и уменията – 
инвестиции в хората
Оказваме подкрепа за инвестиции, които повишават 
качеството и конкурентоспособността на образова
нието, с акцент върху осъвременяването на училищ
ните и университетските съоръжения, подпомагане 
на схеми за професионална и друга подготовка или 
финансиране на общоевропейски програми за сту
дентски заеми в полза на поголямата студентска 

мобилност. Заемите от ЕИБ за образование могат да 
съдействат за подобряване на набора от умения на 
младите работещи в ЕС и по този начин да доприне
сат за създаване на нови възможности за заетост.

Ускоряване на иновациите
Икономическият растеж и работни места в Евро
па в бъдеще ще зависят във все поголяма степен 
от иновациите в областта на продуктите, услугите 
и моделите за стопанска дейност. Технологичният 
напредък,от природните науки до подобряването 
на околната среда, осигурява на изследователската 
и развойна дейност в ЕС водещи позиции. Финан
сираме инвестиции в изследвания, технологична 
развойна и иновативна дейност във всички области, 
в т.ч. съвместни изследователски програми на евро
пейско и национално равнище, изследователска ин
фраструктура, академични изследвания в държавни 
и частни университети, както и в постигнали напре
дък начинания за инкубатори, научни и технологич
ни паркове и клъстъри, с цел улесняване обмена 
на знания и експертни умения между академичните 
и деловите среди. Отпуснат заем в размер на 100 
млн. евро подпомага научноразвойната дейност 
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на производителя на ветрови турбини „Нордекс“ 
в Германия.

Цифровата икономика: ключ 
за дългосрочен растеж

Друг фактор, който облагодетелства технологич
ните иновации, е цифровата инфраструктура и ус
луги. Базираните на интернет приложения ще про
дължават да бъдат неотменим двигател на ръста 
в производителността. Следователно, инвестици
ите в цифрова инфраструктура са нужни, за да се 
поддържа нарастващия трафик на данни в Европа, 
като в същото време те са и една от основните цели 
в програмата за цифровизация на ЕС. Подписаният 
с „Аксион“ проект за цифровизация на стойност 58 
млн. евро за широколентови услуги във Франция, бе 
първият по линия на инициативата за иновативни 
проектни облигации. С растящи темпове 
всеки бизнес се превръща в цифров бизнес. Пора
ди това, високоскоростният интернет, мобилните 
мрежи и компютърните услуги в облак са приори
тетни области за ЕИБ.

„Във всяка класна стая 
се използва последната 

дума на образователните 
технологии, в помощ 

както на присъстващите, 
така и на включилите 
се в отличните учебни 

занятия по интернет.”
Кристоф Баделт,  

ректор на Виенския 
икономически и стопански 

университет

Съобразеният с последната 
дума на техниката нов 

университетски комплекс 
от отворен тип на Виенския 
икономически и стопански 
университет, получил заем 

в размер на 250 млн. евро от 
ЕИБ, ще бъде ползван от 22 500 

студенти.
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Партньорство  
за ускоряване иновациите в Европа

Европа е изправена пред голямо предизвикателство в областта на 
конкурентоспособността и иновациите. По тази причина, Групата на ЕИБ си 
сътрудничи с други организации, за да могат иноваторите да придадат на 
добрите идеи стопанско изражение. Нова поредица от продукти по линия на 
InnovFin осигурява финансиране за иноваторите в Европа, независимо от 
мащаба на тяхната дейност.

П рез юни 2014 г., заедно с Европейската коми
сия, Групата на ЕИБ пусна в обръщение нова 
поредица продукти по линия на InnovFin – фи

нансиране от ЕС за иноватори. Тя цели да допълни 
финансовите предложения на Групата на ЕИБ в об
ластта на изследователските, развойните и инова
ционните проекти.

InnovFin – финансиране от ЕС 
за иноватори

Една от основните причини за застоя в изследова
телската и развойната дейност е липсата на дос
тъпно финансиране при изгодни за иновативните 
дружества условия, тъй като този род дружества 
или проекти често боравят със сложни продукти 
и технологии, недоказали се пазари и нематериални 

активи. През 2014 г. бяха пуснати нови продукти по 
линия на InnovFin, които достигнаха до нови клиен
ти от рода на иновативни дружества със средна па
зарна капитализация, които кредитираме пряко или 
чрез посредници.

Доразвитие на успешна 
пилотна инициатива

Съчетаването на бюджетните средства на ЕС с фи
нансиране от Групата на ЕИБ ни позволява да по
стигнем повече с помалко, тъй като привличаме ин
вестиции от други заинтересовани страни, в полза 
на иновациите в цяла Европа. Разчитаме на успеха 
на механизма за финансиране със споделен риск, 
чрез който бяха финансирани 114 изследователски 
и иновационни проекта на стойност 11,3 млрд. евро 
и бяха осигурени кредитни гаранции в размер на 
над 1,6 млрд. евро. Предвижда се InnovFin поне да 
удвои този резултат.

Опитът сочи, че много изследователски и инова
ционни проекти се сблъскват с трудности по от
ношение достъпа до финансиране, независимо от 
достойнствата на проектите по същество. Новите 
консултантски услуги по линия на InnovFin спома
гат за оползотворяване на предимствата им и за 
коригиране на други елементи като управление, 
финансов ресурс и структуриране, за да си осигу
рят подобър достъп до финансиране.

До 2020 г., продуктите на 
InnovFin ще осигурят над 24 

млрд. евро за изследвания 
и иновации в малки, средни 

и големи предприятия 
и изследователски 

организации.
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Финансова подкрепа 
за иновативни млади дружества

ЕИФ, специалистът в Групата на ЕИБ по предоставяне на рисково финансиране 
на МСП и дружества със средна капитализация, ангажира общо 3,3 млрд. евро 

през 2014 г. Сумата включва подкрепа за иновативни малки дружества на 
всички етапи от развитието им. Миналата година фондът предостави 742 млн. 

евро под формата на дялово участие в „бизнес ангели“, нови и млади 
дружества на начален етап от развитието им, както и 653 млн. евро за 

гаранции на иновативни малки компании.

П рез 2014 г., ЕИФ пристъпи към подписване на 
договори с местни партньори, които да изпъл
няват ролята на финансови посредници по ли

ния на механизма за гаранции за МСП към InnovFin. 
Управляваната от ЕИФ схема се администрира от 
отговарящи на определени условия местни банки, 
лизингови дружества и гаранционни институции. По 
тази схема ЕИФ поема част от понесените от финан
совите посредници загуби по заемите, лизинговите 
договори и гаранциите в размер от 25 000 евро до 
7,5 млн. евро, като по този начин улеснява достъпа 
на иновативни МСП и малки дружества със средна 
капитализация до финансови средства.

Рисково финансиране в полза 
на иновативни дружества

Научноизследователската и иновационната дей
ност на европейските компании, създаването на 
нови дружества и подкрепата за предприятия с ръст 
са основополагащи цели в политиката на ЕИФ и са 
от особено значение за икономиката, тъй като са 
двигатели на структурните промени.

Голяма част от дейността на университетите и на 
изследователските центрове има потенциала да се 
превърне в действителни стопански инициативи, 
които да бъдат въплътени в малки предприятия. 
Често обаче, преходът от изследователска дейност 
и технологичен трансфер към търговска реализа
ция, което превръща НИРИД в продаваеми проду
кти и услуги, бива считан за прекалено рисков, за да 
бъде финансиран. През 2014 г., ЕИФ инвестира 111 
млн. евро за насърчаване на технологичния транс
фер чрез шест сделки.

Brolis Semiconductors, малка 
високотехнологична компания 

със седалище във Вилнюс, Литва, 
получи рисков капитал с подкрепата 

на ЕИФ за развитие на дейността. 
Технологиите им намират 

приложение в различни области, 
като медицинска диагностика, 
дерматология, преработка на 

материали, газови сензори, контрол 
на горивни процеси, уреди за нощно 

виждане за домашни охранителни 
системи.
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Подкрепа за малки и средни 
предприятия
Малките предприятия са важен двигател на растежа, заетостта и иновациите в Европа. 
МСП представляват над 90 % от предприятията в ЕС и осигуряват работа на две 
трети от работоспособното население.Стремим се да осигурим достъп до 
финансиране на по-малки предприятия чрез набор от нови целеви продукти. През 
2014 г., Групата на ЕИБ предостави финансиране в размер над 25,5 млрд. евро за 
МСП и компании със средна капитализация в Европа.

У лесняването на достъпа до финансиране за 
МСП е  водещ приоритет за Групата на ЕИБ. 
Много помалки предприятия се затрудняват 

в намирането на финансиране при приемливи ус
ловия. Групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) си взаимодейства 
с широк кръг финансови посредници, като местни 
партньорски банки, фондове, лизингови компании 
и институции за микрофинансиране, за да осигури 
средства за МСП, компании със средна капитализа
ция и микропредприятия. Всяко евро набавено от 
ЕИБ за МСП, се съфинансира с наймалко още едно 
евро от посредника.

22,2 млрд.

3,3 млрд.

ЕИБ
ЕИФ

Заеми от ЕИБ и ЕИФ за 
по-малки предприятия 

в Европа

25,5 млрд. 
за малки и средни предприятия

ев
ро

Постижения през 2014 г.:
• Поддържане на рекордните нива на 

кредитиране на МСП

• Засилено сътрудничество с държавите 
членки и публични насърчителни 
институции

• Инициативата за борба с младежката 
безработица дава резултати

• Увеличение на капитала на ЕИФ 
и разработени нови продукти
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Подкрепа
за малки и средни предприятия

„Добрите умове 
и чудесните 

служители биха били 
безсмислени при 

липсата на заеми.”

Адриан и Адела Кътою,  
Въглеродни стоманени 
принадлежности SARA

Адриан и Адела Кътою 
създават модерното 

си предприятие за 
въглеродни стоманени 

принадлежности 
и арматури само със 100 

щ.д., а заеми в размер 
на 9,9 млн. евро им 

дават възможност да се 
разраснат и да осигурят 

работа на близо 200 души.

Промяната - през 2014 г. ние

микропредприятия, малки 
и средни дружества

спомогнахме за 
запазване на близо

млн. работни 
места в Европа

млади хора  
през 20132014 г.3,6

285 000

500 000

подкрепихме близо помогнахме на малки 
предприятия, наели или 
обучили
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„Наел съм 18 души, на възраст 16-24 години 
и съм ги обучил за професионални заварчици.”

Кшищоф Михалак,
Собственик на Alspaw, Полша,

водеща в светa фирма за производство на алуминиево 
сценично оборудване

Подкрепа
за достъп до финансиране на МСП 
и дружества със средна капитализация

През 2014 г. Групата на ЕИБ посвети усилията си на по-мощната подкрепа за 
МСП. Засилихме сътрудничеството с държавите членки на ЕС и обществени 
насърчителни институции, за да можем да предложим новаторски финансови 
решения според нуждите на МСП и да оптимизираме ресурсите.

О сигурихме понататъшна подкрепа за съжи
вяване на пазара за търговско финансиране 
на МСП в страни с неефективни пазари като 

разширихме географския обхват на гръцкия пакет 
от мерки и одобрихме инструмент за търговско фи
нансиране на Португалия. Друг пример за специ
фично в една страна партньорство е Стратегиче
ската банкова корпорация в Ирландия, създадена 
през октомври 2014 г. със заем от ЕИБ на стойност 
400 млн. евро. За да постигнем максимален ефект от 
нашата подкрепа за микропредприятия, МСП и дру
жества със средна капитализация, продължаваме 
да си сътрудничим с Европейската комисия, нацио
нални насърчителни банки и други важни фактори 
с цел осигуряване на подобър достъп до финанси
ране и поизгодни финансови условия.

Инвестиции в името на 
младите хора

Младежката безработица е  едно от големите 
предизвикателства в  Европа. Повишаването на 
резултатите на младите хора на пазара на труда 
е целта, към която се стреми ЕИБ чрез програмата 
„Умения и работни места– инвестиции за младежта”. 
Инициативата цели да съживи заетостта сред мла
дите хора, като подобри достъпа до финансиране 
на МСП и повиши трудовата им пригодност чрез 
целеви инвестиции в придобиване на умения. По
дписаните по тази инициатива заеми през 2014 г. 
възлизат на близо 13 млрд. евро.
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Подкрепа
за малки и средни предприятия

Посредници

Бенефициери

Заеми 
и гаранции

„Заемът от ЕИБ 
идеално отговаря 

на нашите 
потребности. 

Заемът, предложен 
от „Банко 

Сантандер“ стана 
достъпен по гъвкав, 
бърз и лесен начин.”

Херардо Гутиерес,  
Gadea Group, президент  

фармацевтична 
промишленост

Благодарение на 
всеотдайността 

по отношение на 
изследователската 

работа, на 
технологичното 

развитие, качеството 
и международния 

обхват на дейността, 
Gadea Group се 

разрасна от шест 
души до над 300 души 

служители.

Отпуснати от Групата на ЕИБ заеми 
чрез посредници
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Целева подкрепа от ЕИФ
за по-малки предприятия

През 2014 г. ЕИФ отбеляза своята 20-годишнина и продължи да бъде ключов 
двигател на целевата подкрепа за европейските МСП и дружествата със 
средна капитализация. Фондът задели 3,3 млрд. евро и привлече 14 млрд. евро 
капитали, за да улесни достъпа на по-малките предприятия до финансиране.

П рез 2014 г., ЕИФ инвестира рекордно в 74 част
ни фондове за дялови инвестиции, като гаран
тира портфейлите с нови заеми и лизингови 

договори за МСП и допринесе за съживяването на 
европейския пазар за обезпечения за МСП, като 
в  същото време даде тласък на социалното при
общаване и създаването на работни места чрез опе
рации по микрофинансиране. Общо 175 000 пред
приятия в цяла Европа са ползвали подпомагане 
от ЕИФ през 2014 г.

Повишаване капацитета на ЕИФ 
да подпомага иновативни МСП

През 2014 г., акционерите на ЕИФ одобриха уве
личение на капитала с 1,5 млрд. евро, като с това 
вписаният капитал достигна 4,5 млрд. евро. Това 

осигури на ЕИФ голям размах да разработи опе
рации, да подсили финансовите предложения и да 
увеличи обемите по транзакциите. ЕИФ разработи 
нови дялови, дългови, кредитни и микрофинансови 
инструменти, чиято цел е да бъдат привлечени по
вече капитали, частни инвеститори и стратегически 
партньори на пазара, за да получат европейските 
предприятия средства да доразвият конкурентос
пособността си и да постигнат ръст.

През същата година бе даден старт и на новия ман
дат на Групата на ЕИБ за увеличаване на поетия риск, 
чиято цел е да съживи пазара на МСП и да пред
ложи нов асортимент дългово финансиране и дя
лови участия, включително и обезпечени с активи 
ценни книжа. ЕИБ ще предостави до 4 млрд. евро 
за инициативата до 2020 г. в полза на иновативни 
и порискови МСП.
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Подкрепа
за малки и средни предприятия

„ЕИФ предоставя 
достатъчно средства на 

дружества на начален етап 
от развитието им като 

Workable, за да могат те не 
само да започнат дейност, 

но и да се развият дотам, 
че големите компании за 

рисков капитал в Европа да 
са готови да отидат още 

по-далече с тях.”

Никос Мораитакис, 
основател и гл. изпълнителен 

директор на Workable

18 месеца след началото, с 20 
способни служители, с повече 
от 300 клиенти и бърз ръст на 

приходите, основателите са 
щастливи, че са избрали да бъдат 

финансирани от ЕИФ.

През 2014 г., ЕИФ 
задели общо

3,3 млрд.
за рисково 

финансиране на МСП 
и на дружества със 

средна капитализация

ев
ро
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Стратегическо обвързване 
на инфраструктурата в Европа
Ефективната енергетика, транспорт и градски пътни връзки са важни предпоставки 
за делова активност. Поради това, изграждането на мрежи за вътрешния пазар 
е стимул за растеж и повишава конкурентоспособността на Европа. Ние сме 
естественият партньор във финансирането на инфраструктурни инвестиции, които 
обикновено са мащабни и дългосрочни. През 2014 г. ЕИБ осигури близо 20,6 млрд. 
евро под формата на заеми за транспорт, енергетика и градска инфраструктура 
в Европа.

Постижения през 2014 г.:
• Електроенергийни системни връзки 

в Обединеното кралства и найголям 
заем в историята на ЕИБ

• Първи проект в транспорта по инициа
тивата за проектни облигации

• Укрепване на техническите консултант
ски услуги

• Четири жилищни проекта за социално 
слаби и шест болнични проекта по ли
ния на градската инфраструктура

Б анката предлага много повече от финансови 
средства за инфраструктурни проекти. Наред 
с това и като допълнение към значителния ни 

опит в кредитирането на инфраструктура, ние се 
стремим да добавяме стойност чрез технически кон
султации, особено в послабо развити райони или 
по проекти със сложни устройствени решения, като 
например публичночастнотопартньорство (ПЧП).

Градска 
инфраструктура

4,8 млрд.

7,5 млрд.

Енергетика

8,3 млрд.

Транспорт

Заеми по подсектори

20,6 млрд.
за стратегическа 
инфраструктура

ев
ро
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„Изгодните 
условия и срокове 

по финансирането 
от ЕИБ подсили 

устойчивостта на 
проекта и снижи 

инвестиционния риск.”

Петер Фрьолих,
Fjord Line, председател на 

Управителния съвет

Заем от ЕИБ в размер 
на 124 млн. евро 

спомогна два пътнически 
ферибота, работещи на 

втечнен природен газ, 
да обслужват ефективно 

и природосъобразно 
линията между Норвегия 

и Дания.

Промяната: кредитирането ни през 2014 г. осигури

подобри здравни 
заведения за

млн. граждани 
на ЕС

10
80 % от която са от 
възобновяеми източници

електроенергийна 
мощност, 

6 000 MW

545 млн.
пътници в повече и

100 млн.
часа спестено време 
годишно
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Откакто бе въведена 
инициативата 

за проектни 
облигации през 

2013 г., тя съумя да 
привлече средства 
за облигационните 

емисии по пет 
проекта. През 2014 г. 
подписахме първата 

операция за 
проектни облигации 
на стойност 239 млн. 

евро.

Заем от ЕИБ за 38 
млн. евро съдейства 

за повишаване 
капацитета на 

енергийните 
доставки и за по-

чисти горива 
в пристанището 

на Ротердам, 
благодарение на 

разширението на 
инфраструктурата 

за раздробяване 
на насипни 

доставки втечнен 
природен газ.

Изграждане
на взаимосвързана Европа

Безпрепятствените транспортни връзки са нужни, за да вдъхнат живот на 
европейския единен пазар с неговите 500 млн. потребители. Трансевропейските 
транспортни връзки увеличават търговския потенциал, подхранват 
икономическия растеж и повишават конкурентоспособността. През 2014 г. 
ЕИБ предостави заеми за 8,2 млрд. евро за основни транспортни мрежи в ЕС.

Е ИБ предоставя финансиране за всички видове 
транспортна инфраструктура: от въздушна до 
железопътна, от пътна до водна. В това число 

е включена подкрепа за многомодални платформи, 
които съчетават различни видове транспорт, логис
тика и интелигентни транспортни мрежи. Крайният 
резултат е видима полза за всички компании и граж
дани, които ползват една поефикасна, устойчива 
и ефективна транспортна система.

Програмата за съвместна подкрепа на проекти в ев
ропейските региони („Джаспърс“) спомага да се опол
зотворят максимално структурните и Кохезионния 
фонд на ЕС, там където те са найнеобходими, и в пол
за на големи проекти. От основаването му през 2006 г. 
досега са били одобрени общо 389 проекта в 14 стра
ни, осъществени с подкрепата на „Джаспърс“. Парич
ното им изражение възлиза на близо 67 млрд. евро 
инвестиции, 10 млрд. евро от които само през 2014 г.



27

Стратегическо
обвързване на инфраструктурата в Европа

2014 г. Доклад за дейността

През 2014 г. ЕИБ подкрепи

16
9

4

3

проекта за пътища 
и магистрали

проекта за 
въздушен 
транспорт

проекта 
за морски 
транспорт

железопътни 
проекта

Откакто бе въведена 
инициативата 

за проектни 
облигации през 

2013 г., тя съумя да 
привлече средства 
за облигационните 

емисии по пет 
проекта. През 2014 г. 
подписахме първата 

операция за 
проектни облигации 
на стойност 239 млн. 

евро.

Заем от 180 млн. евро 
подпомага модернизацията 

на 66 км отсечка по 
линията Rail Baltica, съчетан 

с техническа помощ по 
линия на „Джаспърс“ 

в хода на подготовката на 
проекта. Благодарение 
на това, железопътният 

превоз ще стане по-бърз 
и по-надежден.
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Пилзен, четвъртият 
по големина град 

в Чешката република, 
ще бъде домакин 
на повече от 600 

културни събития 
в качеството му на 

една от европейските 
столици на културата 
през 2015 г. С помощ 

от ЕИБ, този някога 
промишлен град бе 

преобразен в активен 
културен център.

Нашата подкрепа за 
модернизация на 

болници допринесе 
за повишаване на 

качеството на здравните 
грижи за 10 млн. 

европейски граждани.

Изграждане 
на интелигентни и устойчиви градове

Придаването на природосъобразен, интелигентен и устойчив облик на 
градовете е идеята, залегнала в дейностите на ЕИБ в областта на градската 
инфраструктура. През 2014 г. ЕИБ инвестира 4,8 млрд. евро в градоустройство, 
възстановяване и здравни проекти.
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Е ИБ е сред найголемите източници на инвести
ции в електропреносната мрежа в Европа, като 
обръща особено внимание на таканаречените 

„интелигентни мрежи”. Вложеното в мрежите, неза
висимо дали е за обновяване или разширяване на 
съществуващи съоръжения, укрепва вътрешния па
зар. Модернизацията на енергийните мрежи и подо
брените енергийни запаси също спомагат за присъе
диняване на енергията от възобновяеми източници.

Нашият стандарт за емисионните показатели се 
прилага спрямо всички проекти за производство 
на енергия от изкопаеми горива, с оглед отсяване на 
инвестиции, чиито въглеродни емисии превишават 
праговите стойности в съответствие с европейските 
и националните ограничения. Благодарение на това, 
кредитирането е ограничено до проекти с положи
телен принос за икономическия растеж, които от
говарят на политиката на ЕС в областта на климата.

Заем от ЕИБ в размер на 32 млн. 
евро финансира изграждането на 

резервна електроцентрала в Кийса 
с цел гарантиране на постояно 

електрозахранване в случай на 
извънредна ситуация в Естония, 

Латвия или Литва.

Активизиране
на икономиката

Сигурните и постоянни доставки на енергия на поносими цени са от 
решаващо значение за икономическия растеж и конкурентоспособността на 
ЕС. Като поставя ударението върху ключови енергийни връзки, интелигентни 
електропреносни мрежи и възобновяеми източници на енергия, банката 
допринася за устойчивостта на енергийните доставки за европейските 
граждани и предприятия. През 2014 г. ЕИБ финансира енергийни проекти 
с 7,5 млрд. евро.
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Финансиране на мерки 
в областта на климата 
и околната среда
Мерките в областта на климата са неделима част от устойчивия растеж. Банката 
е сред най-големите източници на финансови средства за мерки в областта на 
климата. Подкрепяме целите на ЕС за нисковъглероден и устойчив на климатичните 
промени растеж както в ЕС, така и извън него. През 2014 г. осигурихме близо 19,1 
млрд. евро за проекти в областта на климата в Европа и света. ЕИБ си партнира 
с други организации, за да привлече допълнителни инвестиции за проекти в областта 
на климата и околната среда.

Постижения през 2014 г.:
• Присъединяване към преговорите на 

ООН за климата по време на подготов
ката за срещата на високо равнище 
в Париж

• Водеща роля в международните усилия 
за прозрачност и отчетност във финан
сирането на мерки в областта на климата

• Въвеждане на нови инструменти в под
крепа на инвестициите в енергийна 
ефективност и биоразнообразие

• Подкрепа за найголямата ветрова елек
троцентала в Нидерландия

• Компенсиране на собствените въ
глеродни емисии с инвестиции 
в биоразнообразие

„Щастливи сме, че намерихме 
компетентен и надежден финансов 

партньор за нашите проекти.”

д-р Кристоф Герман, 
Illwerke AG, 

член на Управителния съвет по енергийни 
доставки

Електроцентралата Obervermuntwerk II, 
с мощност 360MW, ще впрегне природната 

сила на водната стихия и австрийските 
планини, за да уравновеси търсенето 

и предлагането на енергия.

О т 2009 г. насам, банката измерва въглеродния 
отпечатък от проектите, които подпомага във 
всички сектори, за да следи отблизо изпусна

тите и спестените емисии. Благодарение на финан
сирането от банката, през 2014 г. са спестени или 
предотвратени емисии от близо 3 млн. тона CO2 го
дишно, което приблизително се равнява на спира
нето от движение на 1,5 млн. автомобила.

19,1 млрд.
в подкрепа на мерки в областта 

на климата по света

ев
ро
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НИРИД

2,6 млрд.

Енергийна 
ефективност

2,3 млрд.

Приспособяване

400 млн.

5,9 млрд.

Възобновяема 
енергия

7,6 млрд.

Устойчив 
транспорт

3 000
GWh спестена енергия

12 000
GWh електроенергия 

годишно, произведена от 
възобновяеми източници 

и предназначена за

1 млн.  
домакинства

Промяната: Заемите ни през 2014 г. спомогнаха за

Разпределение 
на финансирането в областта 
на климата

млн. 
автомобила от 
движение

1,5

3  млн. тона 
спестени емисии 
на CO2 годишно – 
равнява се на 
спиране на
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Покривните 
фотоволтаични системи 

на хърватския остров 
Лошин в Адриатическо 

море, произвеждат 
чиста електроенергия 

за стотина домакинства. 
Проектът е финансиран 

от партньора на ЕИБ, 
Privredna banka от 

Загреб, по линия на 
Фонда за зелен растеж.

Стремеж към нисковъглеродна и
устойчива на климатични промени 
икономика

ЕИБ подкрепя целите на ЕС за по-природосъобразна европейска икономика 
и за значително ограничаване на енергопотреблението до 2050 г. 
Изграждането на нисковъглеродна икономика несъмнено е едно от най-
големите предизвикателства в света днес. Преминаването към по-пестелива 
на ресурси, устойчива и интелигентна икономика е жизнено важно за 
конкурентоспособността на Европа.

Ф инансовата подкрепа на ЕИБ за мерки в об
ластта на климата и околната среда отдава 
предпочитание на заеми за различни сек

тори, в  т.ч. възобновяеми източници, енергийна 
ефективност, устойчив транспорт, водоснабдява
не, борба с наводнения и горско стопанство. Съо
браженията, свързани с климата и околната среда, 
се отчитат във всички операции, като например се 
насърчава използването на найдобрите налични 
технологии.

Усилията ни в областта на въглеродния отпечатък 
водят до улавяне на емисиите от парникови газове 
по проекти с високи прогнозни нива на емисии, т.е. 
превишаващи една или и двете представени подо
лу прагови стойности:

•  абсолютни емисии (действителни емисии по проек
та) > 100 000 т. CO2еквивалент/годишно за стан
дартна година от експлоатацията на проекта

•  относителни емисии (прогнозно увеличение или 
намаление на емисиите спрямо очакваната алтер
натива) > 20 000 т.CO2еквивалент/годишно

През 2014 г., 70 от проектите в нашия портфейл бяха 
включени в програмата за въглеродния отпечатък. 
В парично изражение, те представляват 15,1 млрд. 
евро одобрени или предвидени за влагане средства 
от ЕИБ. Съотнесените общи емисии от парникови 
газове по тези проекти се изчисляват на 4,7 млн. 
тона CO2еквивалент годишно, като общият раз
мер спестени емисии от споменатите финансови 
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операции възлиза на 3,0 млн. тона CO2еквивалент 
годишно.Резултатите от положените от ЕИБ усилия 
през 2014 г. по отношение на въглеродния отпеча
тък са отразени поподробно в доклада за устой
чивостта за 2014 г.

Използване на финансовите 
средства за ограничаване на 
емисиите

Финансирането от страна на ЕИБ на възобновяеми 
източници и енергийна ефективност пряко допри
нася за намаляване на емисиите от парникови га
зове. През 2014 г. подкрепата за тези цели достигна 
8,2 млрд. евро.

ЕИБ е водещата финансова институция в областта 
на ветровата енергия в ЕС, особено по отношение 

на ветровите електроцентали на сушата и в морето. 
През 2014 г. ЕИБ финансира 12 проекта за ветрови 
електроцентрали. Проектите са мащабни, дълго
срочни и тежки в техническо отношение. По тази 
причина, ЕИБ се явява естествен партньор на сек
тора както по отношение на финансирането, така 
и по отношение на техническия експертен опит. По 
същите причини, ЕИБ финансира проекти за слън
чева енергия както за системи за концентрирана 
слънчева енергия, така и за фотоволтаични цен
трали, като подписа девет операции за слънчева 
енергия през 2014 г.

Енергийната ефективност е фактор, който се отчита 
при всички проекти, оценявани от банката. Финан
сирането от ЕИБ за енергийно ефективни проекти 
обхваща както предлагането, в смисъл на комбини
рано топлинно и елетропроизводство и ТЕЦ, така 
и търсенето, найвече под формата на топлоизо
лация на обществени и частни сгради. През 2014 г. 
в проекти за енергийна ефективност са вложени 
2,3 млрд. евро.

Наред с това, ЕИБ си сътрудничи с организатори на 
проекти на начален етап, като предоставя техниче
ска помощ за разработване на проекти. Европейско 
подпомагане в областта на енергетиката на местно 
равнище („Елена“) е съвместна инициатива на ЕИБ 
и Европейската комисия, която помага на местните 
и областните власти да подготвят проекти за енер
гийна ефективност и възобновяеми източници, за да 
бъдат попривлекателни за външно финансиране. 
„Елена“ осигурява покритие за част от разходите 
за техническа помощ за подготовка, изпълнение 
и финансиране на инвестиционната програма. През 
2014 г. предвидените средства за техническа помощ 
за бенефициери по линия на „Елена“ възлизат на 
19 млн. евро, като общо ангажираните средства са 
в размер на 65 млн. евро.

„Бристол е пионер в дейностите 
по отношение на енергетиката 
и устойчивостта. Годината на 

европейската зелена столица 
в Бристол представлява чудесна 

възможност за подготовка за 
бъдещето.“

Според кмета на Бристол, Джордж Фъргюсън,

„Одобрението на плановете на 
енергийната компания би било още 

една възможност за Бристол да стане 
пример за подражание за други градове 

в Обединеното кралство, по посока 
на по-голяма природосъобразност 

и устойчивост.”

През 2012 г., Общинският съвет в Бристол 
кандидатства пред ЕИБ за средства за 

предпроектни проучвания за нова енергийна 
компания.
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Повишаване устойчивостта на промените в климата и опазване на 
околната среда
Своевременното приспособяване към последиците 
от изменението на климата е порезултатно и поев
тино, отколкото прибързаните мерки по спешност. 
Таканаречената устойчивост спрямо климатичните 
промени е част от оценъчните фактори по проек
тите на ЕИБ. Подкрепата за проекти, които спома
гат за повишаване устойчивостта на климатичните 
и метеорологичните промени възлизат на 400 млн. 
евро през 2014 г.

Много от свързаните с горското стопанство дейнос
ти на ЕИБ представляват мерки за приспособяване. 
Така например, горските масиви могат да предо
твратят ерозия на почвата и да ограничат риска от 

наводнения освен че носят ползи за биоразнообра
зието, почвеното плодородие и управлението на 
водните басейни. Те също така изпълняват ролята 
на въглеродни поглътители, които регулират кли
мата по света.

Зачестилите крайни метеорологични явления се от
разяват тежко на наличието и качеството на слад
ководните водоизточници, пораждат природни 
бедствия, като засушавания и  наводнения. ЕИБ 
е найголемият източник на заемно финансиране 
за водния сектор в света и се стреми да подпома
га мерките за приспособяване като съдейства на 
напредъка в управлението на интегрирани водни 

7 проекта за метро

2 проекта за градска 
железница

19 други проекта за релсов 
превоз

6 проекта за трамваен превоз

Подкрепа за природосъобразни транспортни решения

Цел на подкрепата на ЕИБ за устойчив транспорт 
е както строителството, разширяването или ремон
та на градската мрежа за обществен транспорт, по
средством мерки за безопасност, насърчаване из
граждането на колоездачни и пешеходни зони, така 
и използването на електромобили.В същото вре
ме, банката поощрява разработването на почисти 

и безопасни моторни превозни средства, като фи
нансира изследователската и развойната дейност 
за енергийно ефективни решения с ниски емисии. 
Подпомаганите проекти повишават безопасността 
и енергийната ефективност, и ограничават емисии
те от парникови газове.

През 2014 г., банката участва 
във финансирането на:



35

Финансиране
на мерки в областта на климата и околната среда

2014 г. Доклад за дейността

ресурси. Благодарение на нашето финансиране през 
2014 г., близо 27 млн. души в ЕС и по света ще се въз
ползват от поефективно, понадеждно и устойчиво 
снабдяване с питейна вода и услуги за управление 
на отпадъчните води.

Партньорство за иновативни 
финансови решения в областта на 
климата
Иновативните ни финансови продукти в областта 
на климата играят ролята на катализатор по при
вличане на частни инвестиции и допълват публич
ните средства. Тези продукти са добър пример за 
увеличаване размера на финансирането в областта 
на климата. Фондът ни за дялово участие и въгле
родният ни фонд подкрепят проекти в областта на 
климата в Европа и извън нея.

Банката оказа съдействие на дялови и дългови фон
дове в областта на климата с общ размер на инвес
тициите в края на 2014 г. от 616 млн. евро. Подобни 
партньорски взаимоотношения са особено ценни 
за насърчаване иновациите във финансирането на 
мерки за климата и за привличане на допълнителни 
средства за проекти в тази сфера.

Няколко нови и  иновативни инструмента бяха 
внедрени през 2014 г., които ще се прилагат през 
2015 г. Сред тях са инструмента за частно финанси
ране на енергийната ефективност, който осигуря
ва рисково финансиране на банкипосредници по 
помалки проекти за енергийна ефективност, и ин
струмента за природно капиталово финансиране 
за инвестиции в опазване на биоразнообразието, 

услуги за екосистемите и природни мерки за прис
пособяване към измененията в климата.

Нашата системата за идентификация и проследява
не на финансовото ни участие в мерки за климата 
е изключително надеждна. През 2014 г., ЕИБ успешно 
ръководи съвместната работа на международните 
банки за развитие относно методологията, събира
нето на данни и отчетността. Така се постига пого
ляма прозрачност и отчетност при изразходването 
на публични средства за климата. През2014 г. пуб
ликувахме съвместния доклад за 2013 г. относно 
финансирането на мерки за климата от междуна
родните банки за развитие и заедно с тях излязо
хме със съвместна декларация за финансирането 
в областта на климата.

Започналият в началото на 2015 г. преглед на ЕИБ 
на мерките в областта на климата предстои да бъде 
завършен преди да започнат преговорите за кли
мата в Париж към края на годината. Очаква се те 
да се увенчаят с постигане на нова световна дого
вореност, която да замени сега действащия Про
токол от Киото.

Финансираният от ЕИБ фонд 
за климата Althelia е посветил 

дейността си на устойчиви 
ландшафтни проекти, чиято цел е да 

постигне финансова, екологична 
и социална възвръщаемост. Една от 

първите инвестиции е за съхранение 
на 570 000 хектара естествени горски 

масиви в Перу.

Инвестирали сме 80 млн. 
евро в италиански мини-

облигации за иновативна 
финансова структура за 

секюритизация в подкрепа на 
инвестиционната дейност на 
малки и средни предприятия 

от водния сектор в област 
Венето.

Заем в размер на 120 млн. евро, 
в подкрепа на Министерството 

на земеделието и развитието на 
селските региони на Словакия 

ще бъде от полза за проекти 
за залесяване, за по-добра 

защита и управление на горите, 
както и за модернизация на 

селскостопанската инфраструктура.
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Осигуряване на финансиране 
по света
Дейността ни по света е в основата на външнополитическите цели на ЕС. Наши 
партньори са Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност, 
както и други международни финансови институции (МФИ), за да финансираме 
проекти в подкрепа на целите в политиката на ЕС извън рамките на съюза. През 
2014 г. отпуснатите от ЕИБ заеми по света достигнаха 7,9 млрд. евро.

Постижения през 2014 г.:
• Твърд ангажимент в подкрепа на Украйна

• Нов инструмент за рисков капитал за Средиземноморието

• Партньорство с международните банки за развитие и други МФИ, по линия 
на нов световен инфраструктурен инструмент

• Първи заем за Азербайджан
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Осигуряване
на финансиране по света

„Вие давате на Украйна най-осезаемата 
подкрепа в последно време.”

Арсений Яценюк, министър-председател на Украйна

Заемите на ЕИБ за Украйна през 2014 г. достигат 
близо 1 млрд. евро като част от пакета в размер 

на 3 млрд. евро за периода 2014-2016 г., който 
включва помощ за възстановяване на повредена 

дребна инфраструктура, за справяне с последиците 
от конфликта и подкрепа за МСП и дружества със 

средна капитализация.

23 500
домакинства с подобри 
жилищни условия

Промяната: заемите ни през 2014 г. осигуриха

4 млн. души с достъп до 
безопасна питейна 
вода или по-добри 
санитарни условия 
в страни със зараждащи 
се и развиващи се 
икономики

К редитирането извън ЕС със средствата за дъл
госрочно инвестиране е в основата на подкре
пата на ЕИБ за външнополитическите приори

тети на ЕС. Банката вдъхва живот на проекти, които 
допринасят за растежа и създават работни места 
като предоставя финансови средства и техническа 
помощ за проекти за развитие на местния частен 
сектор, за социална и стопанска инфраструктура 
и за мерки в областта на климата.

Голяма част от финансовите операции на банката 
извън ЕС се извършват по линия на бюджетната га
ранционната схема на ЕС, уредена чрез външни ман
дати за различни региони на света. През 2014 г. бе 
положено началото на подновения срок на мандата 
(20142020 г.), като общият размер на гаранционното 
покритие е до 30 млрд. евро.
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Кредитиране извън ЕС, по региони

Латинска 
Америка
650 млн. 
евро

Средиземноморски 
страни

1,7 млрд. евро

Африка, 
Карибски 
и Тихоокеански 
басейн
1,2 млрд. евро

Азия
720 млн. евро

Съседни страни на Изток
1,2 млрд. евро

ЕФТА и страни в обхвата 
на разширяването
2,5 млрд. евро

Заем от 1 млн. евро за Taysir, специализирана организация за създаване на 
микропредприятия в необлагодетелствани райони на Тунис, обслужва дребни 

земеделски производители, животновъди и млади хора с образование, които 
искат да започнат собствен бизнес.
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Осигуряване
на финансиране по света

„Thekwini 
водоснабдяване 

и канализация“ към 
общината на град 

Дърбан, Южна Африка, 
получи стокхолмската 

награда в сектор 
„Водоснабдяване” 

през 2014 г. През 
изминалите 14 години 

още 1,3 млн. жители на 
Дърбан и околностите 

бяха свързани към 
водоснабдителната 

система, а 700 000 
души получиха достъп 

до санитарни възли. 
Подкрепата на ЕИБ за 

този проект възлиза 
на 50 млн. евро под 

формата на заем.

Кредитният мандат за страните от Африка, Кариб
ския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморски
те страни и територии (ОСТ) е в обхвата на Спора
зумението от Котону, което урежда отношенията на 
ЕС с тези партньорски страни. Финансирането по 
тези договорености се осигурява от бюджетите на 
държавите членки, чрез Европейския фонд за раз
витие и от собствените средства на ЕИБ.

Партньорските отношения с други организации 
са важен елемент от операциите на банката. Все 
почесто, безвъзмездната помощ от ЕС се съчета
ва със заеми от ЕИБ за постигане на подобри ре
зултати от проектите. Това е начин за допълване 
на ограничените финансови ресурси в полза на 
странитепартньори на ЕС и за повисоки резулта
ти в развитието. ЕИБ ще участва в проявите по ли
ния на Европейската година за развитие през 2015 г.



Финансовата мощ в услуга на 
инвестициите

ЕИБ е най-големият международен заемополучател и кредитор, който през 2014 г. 
привлече 61,6 млрд. евро на международните капиталови пазари. Използваме 
финансовата си мощ, за да заемаме средства при изгодни условия и преотстъпваме 
тези финансови предимства на икономически жизнеспособни проекти, които дават 
тласък на политическите цели на ЕС. Банката набира средства в световен мащаб, 
поради което е важно средство за насочване на инвестиции към Европейския съюз.

Постижения през 2014 г.:
• Банката отново привлече голям обем от средства  61,6 млрд. евро

• Заемната дейност бе облагодетелствана от потвърдения висок кредитен рейтинг 
на банката

• Водещ емитент на „зелени“ облигации и привлечени 4,3 млрд.евро
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Разпределение на облигационните емисии на ЕИБ 
по региони:

Европа

62%

Северна, Цен-
трална и Южна 
Америка Азия

Близък 
Изток 
и Африка

24%12%

2%



А кционери в ЕИБ са 28те държави членки на ЕС. 
Всяка от тях внася на подписка акции в капита
ла на банката, съразмерно с икономическата 

й тежест към момента на присъединяване към ЕС. 
В този смисъл, ЕИБ се отчита пред правителствата 
на държавите членки.

ЕИБ набира дългосрочно средства чрез облигацион
ни емисии на международните капиталови паза
ри в подкрепа на кредитната дейност. Финансовата 
й мощ се дължи основно на качеството на активите, 
мощната подкрепа на акционерите, доброто упра
вление, разумната преценка на риска, трайната при
ходоносност и устойчивата ликвидност.

В края на 2014 г. коефициентът за капиталова адек
ватност на банката – съотношението между капи
тала на банката и претеглената стойност на активи
те спрямо риска – е 26%, на практика без промяна 
спрямо края на 2013 г. (26,1% към 31 декември, 2013 
г.). Това се дължи на кумулативния положителен 
ефект от повишеното качество на кредитния порт
фейл, годишния нетен излишък и изплащането на 
втория транш от увеличения през 2013 г. капитал, 
което компенсира отражението на допълнителните 
кредитни обеми.

Качеството на активите продължава да бъде високо, 
като процентът на обезценените кредити е от по
рядъка на нула процента (0,2%) от общия размер на 
кредитния портфейл в края на годината. Годишният 
нетен излишък е равен на 2,6 млрд. евро, с малко 
повече от излишъка през 2013 г.

Зелените облигации набират 
скорост: инвеститорите вливат 
средства в мерки за климата

Изминалата година бе важна за „зелените“ обли
гации на ЕИБ, облигациите за повишаване на ин
формираността относно климата, инвестиционен 
продукт със социална отговорност, съобразен 
с потребностите на инвеститорите. Привлечените 
чрез облигационната емисия средства са предви
дени за съфинансиране на подкрепени от ЕИБ про
екти в областта на климата, за дейности свързани 
с възобновяеми източници на енергия и енергийна 
ефективност. Този вид кредитиране е в съответствие 
с целите на ЕС за нисковъглероден и устойчив на 
климата растеж в световен мащаб.

През 2014 г. бе постигнат невиждан ръст на пазара 
за „зелени“ облигации с емисии в размер на 28 млрд.

евро/37 млрд. щ.д., над три пъти повече от 2013 г., 
според разчетите на Инициативата за климатични 
облигации. ЕИБ бе найголемият емитент в този сег
мент, с набрани средства в размер на 4,3 млрд. евро 
в седем валути. Стойността на климатичните обли
гации на ЕС с падеж през 2019 г. бе завишена на 2,6 
млрд. евро, с което те се превърнаха в найголямата 
„зелена“ търгувана облигация на пазара към края 
на годината. ЕИБ добави втора референтна характе
ристика към кривата на „зелената“ облигация в евро 
чрез 12годишна емисия. Допълнително постиже
ние през миналата година бе юбилейната емисия 
в щ.д. на облигациите за информираност относно 
климата, еталон сред 10годишните падежи. През 
2014 г., банката издаде и първите климатични об
лигации с деноминация в лири стерлинги, първата 
„зелена“ облигационна емисия в тази валута в класа 
на държавните, наднационалните и институционал
ните емитенти.

„За нас, устойчивите облигации са средство 
за финансиране на реалната икономика 

в съответствие с целите ни: конкретни 
проекти със социално и екологично 

въздействие. Инвестирахме в облигациите 
за информираност относно климата 

на ЕИБ, защото предлагат стандартни 
условия и финансират възобновяеми 

източници на енергия и енергийно 
ефективни проекти”.

Марк Браянд, нк „Фиксиран доход“ в Mirova
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От ляво надясно: 

Алфонсо Керехета, 

Вилхелм Молтерер, 

Пим ван Балеком, 

Филип де Фонтен Вив, 

Джонатан Тейлър, 

Вернер Хойер, 

Ласло Бараняй, 

Дарио Сканапиеко, 

Михай Тънъсеску 

и Роман Есколано

Банката на ЕС

ЕИБ е единствената обществена банка, изключителна собственост на 28-те държави 
членки на ЕС. Управленското ни устройство гарантира отчетност, добро управление 
и ефективност в насърчаването на устойчив растеж и заетост във всички наши 
дейности.

Е ИБ е част от институциите на ЕС и се отчита 
пред държавите членки, но в същото време е и 
банка, която се придържа към добрата практи

ка в държавния и в частния сектор при вземането на 
решения, управлението и контрола. Банката разчита 
на три структури за вземане на решения: Съвета на 
гуверньорите на министерско равнище; Съвета на 
директорите, чиито нещатни членове се определят 
от всяка държава членка и един от Европейската 
комисия; и Управителния комитет, щатният орган 
за вземане на решения на ЕИБ, председателстван 
от президента на ЕИБ.

Съветът на гуверньорите се състои от министри от 
правителството на всяка от 28те държави членки, 
обикновено министри на финансите. Свикван вед
нъж годишно, той задава насоките за кредитната 
политика на банката и одобрява годишните отче
ти. Съветът определя увеличаването на капитала 
и участието на банката във финансови операции 
извън ЕС. Той също така назначава членовете на 
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Съгласно редовната 
практика за 
преразглеждане на 
основни политики, през 
2014 г. ЕИБ се допита до 
заинтересованите лица 
относно възможностите 
за усъвършенстване 
и промяна на политиката 
за прозрачност. Банката 
се стреми да бъде 
максимално отворена 
за начина на работа, 
вземането на решения 
и изпълнението на 
политиките на ЕС.



Съвета на директорите, на Управителния комитет 
и на Одитния комитет.

Съветът на директорите е органът, който взема 
решения за кредитирането, програми за привли
чане на средства и  други финансови въпроси, 
като издаването на гаранции. Той заседава десет 
пъти годишно и следи дали банката се управлява 
добре, в съответствие с договорите на ЕС, устава 
на банката и общите насоки, зададени от Съвета 
на гуверньорите.

От 29 директори, по един се посочва от всяка дър
жава членка, а един се определя от Европейската 
комисия. Има 19 заместник директори. С оглед раз
ширяване обхвата на професионалната подготовка 
на Съвета на директорите, могат да бъдат привле
чени шестима експерти (трима членове и трима за
местници) за участие в заседанията на Съвета, без 
право на глас. Решенията се вземат с мнозинство, 
което представлява не помалко от 50% от записа
ния от държавите членки капитал и една трета от 
членовете на Съвета с право на глас, освен ако не 
е предвидено друго по устав. Президентът на бан
ката, гн Вернер Хойер, председателства Съвета без 
право на глас.

Управителният комитет е постоянния орган на бан
ката, който взема решения. Той се грижи за ежеднев
ното управление на банката, подготвя решенията 
на Съвета на директорите и следи за тяхното из
пълнение. Заседанията се провеждат веднъж сед
мично. Управителният комитет работи под ръко
водството на президента на банката и под надзора 
на Съвета на директорите. Другите осем членове са 
вицепрезидентите на ЕИБ. Членовете се назначават 
с до шестгодишен подновяем мандат и се отчитат 
единствено пред банката. Найголемите четири ак
ционери – Франция, Германия, Италия и Обедине
ното кралство – са постоянни членове на Управи
телния комитет.

Одитният комитет е независим орган, пряко под
чинен на Съвета на гуверньорите. Той отговаря за 
одита на отчетите на банката и за удостоверяване 
съответствието на дейността на банката с водещата 
банкова практика. Становището на Одитния комитет 
се внася в Съвета на гуверньорите, заедно с годиш
ния доклад на Съвета на директорите. Одитният 
комитет се състои от шестима членове, с еднокра
тен шестгодишен мандат за шест последователни 
финансови години.
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Банката на ЕС

Управленска структура на ЕИБ:

 Акционери  28те държави членки на ЕС

 Съвет на гуверньорите Министри от държавите членки

Съвет на директорите

Управителен комитет
 Одитен комитет

 президент
 8 вицепрезиденти

Предложен от 
държавите членки
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