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Том I

Доклад за дейността
и за корпоративната социална
отговорност

Годишният доклад на Групата на ЕИБ за 2009 г. се състои от три от
делни тома:
• докладът за дейността и за корпоративната социална отговор
ност представя дейността на Групата на ЕИБ през предходната
година и бъдещите перспективи;
• финансовият доклад представя финансовите отчети на Групата
на ЕИБ (съгласно МСФО и общоприетите счетоводни принципи
на ЕС), на ЕИБ, на Инвестиционния механизъм по Споразуме
нието от Котону, на Доверителния фонд към МЕИП (FEMIP), на
Инфраструктурния доверителен фонд ЕСАфрика, на Довери
телния фонд за механизма за инвестиции в съседни страни и на
ЕИФ, заедно със съответните приложения;
• статистическият доклад представя списък с финансираните проек
ти, привлечените от ЕИБ капитали през 2009 г., както и списък
с проектите на ЕИФ. Той съдържа и обобщени данни в табличен
вид за отчетната година и за предходните пет години.
Годишният доклад е на разположение и на интернет страницата на
банката на адрес: www.eib.org/report.
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В отговор на кризата през
2009 г. рязко се увеличават
подписаните проекти и
изплатените по проекти
средства, като в същото
време банката подкрепи над
500 нови мащабни проекта и 50 000 малки и средни
предприятия.

Дейност през 2009 г.

(млн. евро)

Одобрени проекти
Европейски съюз
Странипартньори

103 898
93 615
10 283

Подписани проекти
Европейски съюз
Странипартньори

79 102
70 505
8 597

Изплатени суми по проекти
Европейски съюз
Странипартньори

54 022
48 898
5 123

Привлечени средства (преди суапови операции)
В основни валути (евро, англ. лира, щ.д.)
Други валути

79 386
70 205
9 182

Състояние към 31.12.2009 г.
Обща сума на финансирането
Изплатени заеми
Дължими средства по заеми
Финансиране с бюджетни средства
Привлечени средства

324 150
81 843
1 416
305 758

Собствени средства
Салдо по балансов отчет
Чиста годишна печалба
Записан капитал

37 954
361 871
1 877
232 393

от който поискан капитал

11 620

Група на ЕИБ: основни данни по устав
Дейност през 2009 г.
Подписани проекти
Рисков капитал (39 фонда)
Гаранции (22 операции)

3 031
733
2 298

Състояние към 31.12.2009 г.

Над 730 млн. евро са инвестирани в 39 нови фонда за
рисков капитал през 2009 г.,
а текущите ангажименти
възлизат на 4,1 млрд. евро
в над 300 фонда, в помощ на
заетостта и итвестициите в малки дружества.

Портфейл
Рисков капитал – активи под управление (307 фонда)
Гаранции  позиции (168 операции)

17 697
4 103
13 594

Подписани проекти с натрупване
Рисков капитал (307 фонда)
Гаранции (168 операции)

5 136
13 987

Собствени средства
Салдо по балансов отчет
Чиста годишна печалба
Записан капитал
от който поискан

1 015
1 157
-7
2 940
588

Съдържание
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“Ние преизпълнихме възложените
на ЕИБ задачи от страна на акцио
нерите – държавитечленки на ЕС”.

Обръщение на президента
Предоставяне на рекордно високи обеми по заеми
в трудни времена
През 2009 г. станахме свидетели на бурни събития и
изпитвам гордост, че нашите служители съумяха да се
справят с предизвикателството да работят повече, по
добре и побързо. През изминалата година ЕИБ под
крепи европейската икономика със заеми в невиждани
досега обеми, възлизащи на 79 млрд. евро. Накрат
ко, ние преизпълнихме възложените на ЕИБ задачи
от страна на акционерите – държавитечленки на ЕС.
Как постигнахме резултатите?
Ранното осъзнаване на тежкото отражение на криза
та и бързата реакция бяха от решаващо значение за
Европейския съюз, като банката изигра значима роля
в преодоляването на кредитния недостиг на пазара.
Независимо от казаното, няма никакво съмнение, че
банката винаги е финансирала икономически жизнес
пособни проекти и програми и ще продължи да го
прави. Проектите трябва да допринасят за постигане
целите на Европейския съюз и да отговарят на наши
те технически, икономически, социални и екологич
ни стандарти. Следователно, бяха положени огромни
усилия за ускоряване на подготовката, прегледа и
преработката на предложените проекти, там къде
то това се налагаше, за да се получи одобрението на

ръководството на банката и на Съвета за увеличава
не на броя на проектите. През 2009 г. банката не само
подписа проекти на стойност 79 млрд. евро, но и вля
54 млрд. в реалната икономика под формата на сред
ства, предоставени на органите на властта, промиш
леността, а в крайна сметка  и на гражданите, за да
могат да посрещнат предизвикателствата, пред които
ги изправи финансовата и икономическата криза.
Банката изигра решаваща роля и за съхраняването на
важни проекти, които в противен случай нямаше да
бъдат осъществени, например поради трудните сто
пански условия в областта на инфраструктурата или
иновациите, .
Бяха заложени три приоритета
Европейският съвет възложи на банката мандат за из
пълнение на допълнителни дейности в три конкретни
области: малки и средни предприятия (МСП), регио
ните на конвергенция и усилията за овладяване на из
менението на климата.
МСП
Секторът на МСП се възприема като гръбнак на ико
номиката и важен източник на работни места. През
2009 г. сектора получи 12,7 млрд. евро по нови кредит
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ни линии, управлявани от местни банкипосредници,
които отпускат заемите на малки предприятия. Съче
тахме тази възможност с усилията да предоставим на
банките до края на 2009 г. одобрената от нас финансо
ва помощ в пълен размер, която съставлява над 75 %
от общо 21 млрд. евро. От своя страна, това позволи
на повече от 50 000 МСП да усвоят през 2009 г. близо
15 млрд. евро финансови средства от ЕИБ. На фона на
сериозния недостиг на кредитни средства на пазара,
тази финансова подкрепа бе особено ценна.
Конвергенция
Предоставянето на заеми на изоставащите в икономи
чески смисъл региони на Европа (региони на конвер
генция) възлезе на 29 млрд. евро, което съставлява 41 %
от заемите в ЕС. Те бяха пропорционално разпределени
между ЕС15 и 12те нови държавичленки, като послед
ните получиха общо 12,8 млрд. евро. Наред с това, ЕИБ
предостави важна техническа помощ на регионите на
конвергенция, за да подготвят проекти за финансиране
в такива области, като инфраструктура, енергетика или
подобряване състоянието на околната среда.
Изменение на климата
Битката с изменението на климата доведе до отпускане
то на близо 17 млрд. евро под формата на заеми за про
екти, които спомагат за ограничаване емисиите от пар
никови газове, включително и за възобновяема енергия
(4,2 млрд. евро), енергийна ефективност (1,5 млрд.
евро), научноразвойна дейност за почист транспорт
(4,7 млрд. евро), инвестиции в градски транспорт
(5,5 млрд. евро) и проекти извън ЕС за преодоляване на
проблемите, породени от изменението на климата.
Отговорна роля в света
С отпуснатите близо 9 млрд. евро извън Европа, ЕИБ
оказва значителна финансова подкрепа на страни
тепартньори на ЕС под егидата на „външния мандат”,
възложен от Съвета и от Европейския парламент. Ак
тивно търсихме възможности за съвместни планове
за действие с други международни банки за развитие,
като полагахме съвместни усилия не само във финан
совата си дейност в някои части на света, но и в спра
вянето с големи световни проблеми, като изменение
то на климата.
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С поглед към бъдещето
Новата инициатива „ЕС2020” очертава насоките, чрез
които Европейският съюз и държавитечленки ще мо
гат да се възстановят напълно от кризата, докато осъ
ществяват прехода към поконкурентоспособна иконо
мика. Трябва да преодолеем структурните слабости на
европейската икономика и макроикономическите пре
дизвикателства, които се задълбочиха поради кризата.
На този фон, ЕИБ ще развива дейност в съответствие
с трите приоритета, заложени в стратегията „ЕС2020”:
разумен, устойчив и всеобхватен растеж. Ще обновим
методологията за финансиране и поконкретно ще ра
ботим в тясно сътрудничество с Комисията по предло
жения за подобряване на задлъжнялостта в бюджета
на ЕС и финансовото състояние на Групата на ЕИБ.
Освен на финансовите си експертни знания, ЕИБ раз
чита на бизнесанализатори, отраслови икономисти,
инженери, еколози, социолози, градостроители и спе
циалисти по изменението на климата. Тези специа
листи съставляват значителна част от наетите през
последните пет години служители; те подпомагат раз
работването на нова кредитна политика, осигуряват
техническа помощ на организаторите на проекти и
наблюдават изпълнението на сложни проекти.
Годината пред нас няма да бъде полесна, но съм убе
ден, че нашата организация и нашите служители ще
бъдат на ниво и ще се справят с предизвикателствата.
ЕИБ винаги е влагала усилия за подкрепа на заложе
ните в политиката на ЕС цели  както в границите на
Европа, така и отвъд тях. Ще продължим да правим
това и в бъдеще, като поставяме капацитета си за кре
дитиране и оказване на техническа помощ в услуга на
гражданите в ЕС.

Филип Мейстад

Стратегия за дейността

Съветът на директорите
на своето заседание
на 2 февруари 2010 г.
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Бизнес планът на ЕИБ, наречен оперативен план на банката, представлява тригодишен поетапен план с изложени приоритети за кредитната дейност. Какво съдържа ядрото на бизнес плана за периода 2010-2012 г.?

Независимо от признаците за преодоляване на теж
кия икономически срив, прогнозите остават несигур
ни и колебливи, а икономическото възстановяване
вероятно ще отнеме време. В тази стопанска среда
банката продължава да поставя акцент върху оказва
нето на помощ за излизането на Европа от кризата,
като работи повече, подобре и побързо: целта е през
2010 г. да не се отстъпва от големите обеми на креди
тите от 2009 г., когато подписаните проекти възлязоха
на 79 млрд. евро.
През идните години, кредитната дейност на банката
ще остане съсредоточена върху найзасегнатите от
кризата области в Европа: малките и средните пред
приятия (МСП), изменението на климата и региони
те на конвергенция,. В съответствие с това, огромни
ят дял от допълнителното финансиране по линия на
Плана за икономическо възстановяване на Европа се
полага на тези три приоритетни области.

В центъра на кредитната дейност на банката ще продължат
да стоят най-остро засегнатите
от кризата области в Европа.
През 2009 г., подкрепата на ЕИБ за МСП преизпълни
целите, заложени в плана за възстановяване на ЕС, спо
ред който от банката се изисква да превиши обичайни
те 5 млрд. евро годишна помощ и да достигне средно
годишна сума от 7,5 млрд. евро в периода 20082011 г.
Финансирането достигна над 8 млрд. евро през 2008 г.,
а през 2009 г. ЕИБ подписва заеми за проекти на стой
ност 12,7 млрд. евро. С подписаните заеми по проек
ти в размер на 20,8 млрд. през 2008 и 2009 г. ЕИБ е на
път да достигне целевите стойности от 30 млрд. евро за

Отговорът на ЕИБ
на финансовата
и икономическата криза
Пакетът от мерки на ЕИБ срещу
кризата предвижда подписването
на допълнителни проекти на стойност 50 млрд. евро в границите на
ЕС за периода 2008-2010 г. Допълнителното кредитиране се съчетава
с отпусканите годишно 45-50 млрд.
евро преди кризата. Отговорът на
ЕИБ на икономическата криза не
предполага промяна на политическите цели, а засилване на дейността на банката.

Група на ЕИБ
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кредитиране на МСП за периода 20082011 г. съгласно
решението на ЕКОФИН, взето в Ница през 2008 г. ЕИБ
вече опрости и направи попрозрачни процедурите за
финансиране на МСП, което улеснява кредитирането
чрез банкитепартньори. През 2009 г. повсеместно бе
внедрена новата стратегия за МСП, като ЕИБ продъл
жи да поддържа бързите темпове на растеж в креди
тирането. Заедно с посредниците, ЕИБ разшири обхва
та на подписаните проекти от 16 държавичленки през
2008 г. на 24 през 2009 г., като привлече много нови
партньори с оглед на пошироката подкрепа за МСП.
През 2010 г. растящата подкрепа за МСП ще бъде до
пълнена от нови продукти, разработени от ЕИБ или от
дъщерния Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ), за
да бъдат задоволени специалните нужди на МСП.
Ръстът на заемите за конвергенция с цел насърчаване
възстановяването на Европа е логична стъпка, тъй като
именно победните райони на Европа са найзасегнати
от кризата. Предвид това, ЕИБ увеличи кредитирането
на регионите на конвергенция до общо 29 млрд. евро
през 2009 г., което съставлява 41 % от заемите в ЕС. Осо
бено тежко засегнати са страните от Централна и Из
точна Европа. Като осъзнава необходимостта от спеш
ни мерки и в тясно сътрудничество с Международната
финансова корпорация (част от Групата на Световната
банка) и Европейската банка за възстановяване и раз
витие, ЕИБ се включи в инициатива за предоставяне
на повече от 24 млрд. евро на банките в Централна и

Източна Европа през 2009 и 2010 г. Достъпът до МСП се
осигурява от местни банкипосредници и към края на
2009 г. само ЕИБ отпуска над 10 млрд. евро под форма
та на нови заеми за МСП и за общински проекти в ре
гиона. Това означава, че само за една година ЕИБ поч
ти е изпълнила поетия ангажимент за предоставяне на
11 млрд. евро, определени за двете години.
Изпълнението на програмата на ЕИБ за възстановява
не на Европа е насочено и към изменението на климата, с ударение върху енергетиката, инфраструктура
та и чистия транспорт. ЕИБ изцяло подкрепя водещата
роля на ЕС в световната битка с изменението на кли
мата. През 2009 г. банката отпусна 17 млрд. евро за
проекти, които допринасят за ограничаване на обеми
те от емисии от въглероден диоксид, в т.ч. инвестиции
във възобновяеми енергийни източници, енергийна
ефективност, научни изследвания за почист транс
порт и инвестиции в градски транспорт. През 2010 г.
цел „минимум” е да бъдат достигнати тези равнища.
Жизнено важно е мерките в ЕС срещу изменението
на климата да бъдат съчетани с инициативи за растеж
в развиващите се страни в съчетание с ниски равни
ща на въглеродно замърсяване. С оглед на това, чрез
създадения Механизъм за устойчивост и сигурност на
енергийните доставки на банката, в развиващите се
страни ще бъдат вложени 3 млрд. евро в проекти. На
ред с тези усилия, ЕИБ продължава да разширява по
мощта си за световните въглеродни пазари.
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През 2009 г. банката отпусна 17 млрд.
евро за проекти, които допринасят
за ограничаване на обемите от емисии от въглероден диоксид
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Достъпни заеми за МСП
с цел създаване на работни места

С подписаните през 2008-2009 г. заеми с финансовите
посредници в размер на 20,8 млрд. евро, ЕИБ е на път
да кредитира МСП с 30 млрд. евро през периода 20082011 г. и да изпълни целта от приетия през декември
2008 г. от държавните глави и правителствата на ЕС Европейски план за икономическо възстановяване.

През 2009 г., ЕИБ предостави 12,7 млрд. евро под
формата на кредитни линии за финансовите посредници, които да бъдат отпуснати на малки пред
приятия. Това представлява 55 % увеличение спря
мо предходната година. Банката успя да достигне
до над 50 000 МСП в целия Европейски съюз, като в
тази дейност участваха финансови посредници от 24
държавичленки. Настъплението на ЕИБ към малките
предприятия има и мултиплициращ ефект, тъй като
всяко евро от заемите на ЕИБ изискваше от финан
совите посредници наймалко равностойно участие
със собствени средства.
Растящата подкрепа за МСП бе особено ярко из
разена в новите държави-членки, където малките
предприятия понесоха тежки загуби. Подписани

те проекти на стойност 2,1 млрд. евро означаваха
двоен ръст на кредитните линии спрямо 2008 г. ЕИБ
работи в тясно сътрудничество с ЕБВР и Групата на
Световната банка по линия на съвместен план за
действие, който цели увеличаване на помощта от
международните финансови институции за МСП в
Централна, Източна и Югоизточна Европа. Инициа

Поради недостатъчната ликвидност, от коята страдат малките и средните предприятия,
предлаганите им продукти са
доусъвършенствани.
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тивата изисква тясно сътрудничество с частните
банкипартньори и началото й бе дадено през фев
руари 2009 г. В края на 2009 г. ЕИБ вече бе задели
ла 10,5 млрд. евро за финансовите посредници в
региона.

Отпуснати от ЕИБ заеми за МСП в периода
2007-2009 г.: подписани кредитни линии с
посредници
млн. евро
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В отговор на липсата на ликвидност на МСП, през
2009 г. бяха въведени някои подобрения в инстру
мента за кредитиране на МСП. Така например, бан
ката отбеляза нуждата от повече оборотен капитал
и незабавно се намеси, за да откликне на търсенето.
Географският обхват на заемите за МСП също бе раз
ширен през 2009 г., за да включи странитекандидати
и потенциалните кандидати, а също така и страните
от програма „Източното партньорство”.
Европейският инвестиционен фонд, който заедно
с ЕИБ съставлява Групата на ЕИБ, е специализирано
звено за финансиране на риска по операции с МСП.
Мажоритарния пакет акции в него се държи от ЕИБ, а
другите акционери са Европейската комисия и група
обществени и частни финансови институции. Фондът
е специализиран в оказването на подкрепа на рабо
тещи в сферата на риска и растежа капиталови фон
дове, които инвестират в МСП, и в гаранции по кре
дитни портфейли за МСП. Подобно на ЕИБ, помощта
на ЕИФ за МСП постъпва чрез финансови посредни
ци – контрагенти, сред които има фондове за рисков
капитал и за финансиране на растежа тип „мецанин”,
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банки, гаранционни институции и взаимни гаранци
онни фондове.
През 2009 г. ЕИФ вложи над 730 млн. евро в 39 фон
да за рисков капитал и растеж в Европа. Към момента
фондът има поети ангажименти в размер на 4,1 млрд.
в над 300 фонда, което го превръща в един от основ
ните фактори на пазара за дялово участие в Европа.
През 2009 г. ЕИБ възложи на ЕИФ да инвестира 1 млрд.
евро под формата на Механизъм за финансиране на
растежа с рисков капитал. Финансирането тип „меца
нин” представлява съчетание от дългови инструменти
и дялово участие, често във вид на непривилегирован
дълг или за преобразуване в дялово участие, което е
особено подходящо за малки предприятия в процес
на развитие и с бързи темпове на растеж. Механизмът
за финансиране на растежа с рисков капитал ще вла
га средства през следващите три години в инвестици
онни фондове, които са насочени към развиващи се и
иновационни дружества в Европа, нуждаещи се от фи
нансови средства.
През 2009 г. са разработени редица инициативи
за микрофинансиране. Нов механизъм за микро
финансиране с рисков капитал в размер на 20 млн.
евро, управляван от ЕИФ за сметка на ЕИБ, ще инве
стира в широк кръг институции за финансиране на
микропредприятия извън обичайния банков сектор.
Наред с това, инициативата за микрофинансиране
ПРОГРЕС (PMF), чийто средства са осигурени от бан
ката и Комисията, поставя в центъра на вниманието
си социалната икономика. Очаква се полесният дос
тъп до микрофинансиране значително да повлияе
на появата на нови микропредприятия и на броя на
самонаетите лица, както и активно насърчаване на
равните възможности.
Инструментите за дялово участие на ЕИФ целят улес
няване на достъпа на МСП до капитали, с ударение
върху широк кръг малки предприятия, но не пома
ловажна е нуждата на МСП от дългови инструменти
под формата на гаранции и обезпечения. През 2009 г.
ЕИФ предостави гаранции в размер на 2,3 млрд.
евро. В края на 2009 г. целият портфейл с гаранции
възлезе на 13,6 млрд. евро.
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Подкрепа за малките предприятия – „философия на партньорството”
Търсенето на местния пазар на промишленото оборудване и услугите на дружеството бележи
спад от 15 %, но вместо да освобождава служители, ЕТИ (Équipements et Techniques Industrielles) наема
допълнителна работна ръка. Компанията е със седалище в Хавър, има 80 работници и се справя със
свиването на кредитирането, като разширява дейността си в чужбина, с помощта на заемите
от ЕИБ, отпуснати посредством местния клон на „Сосиете Женерал”.
Значителна част от клиентите на ЕТИ са промишлени предприятия, най-вече от района на Нормандия в съседство, който преживява трудни времена поради кризата. Всички местни доставчици
на тези дружества са затруднени, но ЕТИ също така обслужва и международни клиенти, като внася
оборудване от около 15 държави и изнася за също толкова.
В ЕТИ се поддържат стокови запаси от около 15 000 артикула в базата в Хавър и в поделенията в
Диеп и в Льо Пти-Кевили, като най-скъпите от тях струват няколко милиона евро. Трупането на
стокови запаси е само междинен етап на един тясно специализиран процес, в който участва дружеството: избор на оборудване, диагностика и консултиране на клиента за потребностите му, монтаж, опаковане и спедиция на промишлени инструментални комплекти – дори и обучение за работа
с тях.
„Стратегията на ЕТИ за разширяване на присъствието в чужбина, за да компенсира спада в търсенето у дома, се основава на три главни предпоставки”, казва Ивон Кервела, ръководител на проекти
в отдела за износ на дружеството. „Първо имаме пряк износ на промишлено оборудване за широк
кръг клиенти. В допълнение, имаме монтажни цехове и полеви лаборатории за големите проекти. И
най-накрая, ЕТИ предлага професионално обучение.”
Най-важният пазар за износа на ЕТИ е Алжир, особено по отношение на професионалното обучение.
Фирмата има свое представителство в град Алжир и наскоро приключи проект за алжирското Министерство на професионалното обучение, под чийто грижи са общо 44 училища.
„След като спечелихме търга, в този случай започна подбора на водопроводна инструментална
екипировка и фитинги, и комплектоването им”, казва Кервела. „Това бе последвано от спедиция за
Алжир, освобождаване от митницата, доставка в училищата, проверка на качеството и количеството, пуск и начална експлоатация, провеждане на едноседмично обучение с учителите, които
сега обучават по-младото поколение професионални водопроводчици и монтажници.”
При този вид проекти, които обикновено отнемат до две години от началото до
приключването, плащанията обичайно се извършват едва при приключването. По тази
причина ЕТИ се нуждае от допълнителен оборотен капитал, за да финансира разширяването
на дейността зад граница и именно затова „Сосиете Женерал” отпуска на фирмата 375 000
евро, предоставени от ЕИБ. Тъй като средствата са предоставени от собствения ресурс на
ЕИБ, условията по заема са по-изгодни от другаде. „Имаме доверие в EТИ и за нас е важно да
продължим да кредитираме добрите си клиенти и в трудни времена с помощта на ЕИБ,” казва
Янис Фосийон от „Сосиете Женерал” в Хавър. „Това аз наричам философия на партньорството.”
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EТИ се справя със свиването на кредитирането като разширява дейността си в чужбина с помощта на
заемите от ЕИБ
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Заеми за конвергенция
в подкрепа на възстановяването
на Европа

Инвестициите в регионите на ЕС, определени за конвергенция, според ЕКОФИН са сред приоритетните области по ответните мерки на ЕИБ срещу икономическата криза. Отпуснатите заеми за конвергенция в тези райони възлизат на 29 млрд.
евро през 2009 г.(увеличение спрямо отпуснатите 21 млрд.
евро през 2008 г., равно на 36 %).

ЕИБ заделя 41 % от кредитните средства в ЕС за
регионите на конвергенция. В ЕС кредитирането
постига добро равновесие между ЕС15 и нови
те 12 държавичленки, като последните получа
ват 12,8 млрд. евро, а другите 15 – 16,2 млрд. евро.
Ако разпределението бъде направено на глава от
населението обаче, новите държавичленки са във
водеща позиция. Наред с това, кредитирането във
въпросните страни, повечето от които попадат в
регионите на конвергенция, бележи значителен
ръст от 60 % на годишна база.

ЕИБ работи във все потясно сътрудничество
със структурните фондове по съфинансирането,
като подпомага държавитечленки в задължение
то им да допълват безвъзмездната помощ на ЕС
със собствени бюджетни средства. Тези заеми по
структурни програми предлагат гъвкав рамков
подход, който съдейства за усвояването, целесъо
бразното използване и балансираността на ресур
сите по структурните фондове на ЕС. През 2009 г.
заемите по структурните програми за районите на
конвергенция възлизат на над 3,1 млрд. евро.
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„Джаспърс” – Програма за съвместна подкрепа на проекти в европейските



„Джесика”– Съвместното европейско подпомагане за устойчиво финансиране в



„Джереми” – Инициатива за съвместни европейски ресурси за малки и средни



„Джасмин” – Съвместна инициатива в подкрепа на институциите за микро-фи-

региони (ЕИБ, Европейска комисия, Европейска банка за възстановяване и развитие
и KfW Bankengruppe);

градските зони (ЕИБ, Европейска комисия, Банка за развитие към Съвета на Европа);
предприятия (ЕИФ, Европейска комисия);

нансиране в Европа (ЕИФ, Европейска комисия).

Освен това, ЕИБ е основен партньор в разработва
нето, въвеждането и изпълнението на стратегията
на ЕС за Балтийско море и изигра ролята на пио
нер за новата стратегия за макрорегионите, раз
работена от Комисията по искане на Европейския
съвет. Приносът на ЕИБ към стратегията се изра
зява в кредитна дейност, предоставяне на техни
ческа помощ, засилено сътрудничество със Скан
динавската инвестиционна банка и участие във
форуми по линия на инициативата „Северно из
мерение”. Комисията може да даде ход на подобна
териториална стратегия за поречието на р. Дунав
– инициатива, която ЕИБ ще следи отблизо.
ЕИБ и Комисията също така подкрепят и
постигането на конвергенция (сближаване) чрез
консултации, финансов инженеринг и целеви

ЕИБ и Комисията подкрепят конвергенцията чрез целеви съвместни инициативи по линия на политиката на сближаване – така
наречените 4 „Дж”-та.

финансови продукти, особено по отношение на
новите държавичленки. Съществуват четири спе
циализирани съвместни инициативи по линия
на политиката на сближаване, така наречените
„4 Дж-та”, които водят началото си от
партньорството между Европейската комисия,
ЕИБ/ЕИФ и други международни финансови
институции. Те са:
Целта на „Джаспърс” е да подпомага държа
витеполучатели при подготвяне на обоснова
ни проекти и по този начин те да получат достъп
до безвъзмездна помощ по структурните фондо
ве. Ударението се поставя върху осъвременява
нето на транспортните мрежи, подобряването
на околната среда, повишаването на енергийна
та ефективност и използването на възобновяеми
енергийни източници. Също така, „Джаспърс” об
хваща усъвършенстване на мрежите за градски
транспорт и някои проекти в други допустими за
финансиране от ЕС сектори, като здравеопазване,
научни изследвания и градоустройство. Разработ
ването на проекти през 2009 г. продължи с уско
рени темпове. Бяха завършени около 130 задачи,
повечето в Полша, Чехия и Румъния. Като цяло, от
започването на работата по „Джаспърс” в края на
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2006 г. до днес са изпълнени 240 задачи. В края на
2009 г., по съвместната инициатива е предоставе
на помощ за 430 действащи проектни задачи. Ос
новните сектори в портфейла са водоснабдява
не и отпадъчни води (23 %); пристанища, летища
и железопътен превоз (20 %); твърди отпадъци и
енергетика (19 %); пътища (17 %); и градоустрой
ство (10 %).

„Джесика” е замислена да подпомага власти
те в регионите на ЕС, които попадат в обхвата на
структурните фондове за периода 20072013 г.,
при използването на механизмите за финансов

инженеринг в полза на поефективни вложения
за устойчивост на градското развитие. Механиз
мът на „Джесика” позволява усвояването на ре
сурси от структурните фондове под формата на
заеми с възвръщаемост (следователно  неедно
кратно финансиране) за приходоносни проек
ти по линия на градоустройствени фондове. Този
род инвестиции, които могат да представляват
дялово участие, заеми и/или гаранции, са на раз
положение на включените в генералните градоус
тройствени планове проекти. Общините, банките
и частните инвеститори биват насърчавани да из
граждат партньорски отношения по тези проек

ЕИБ дава криле на разширяването на летище
„Берлин-Бранденбург”
Заемите, отпускани от ЕИБ, подпомагат разширяването на летището „Берлин-Бранденбург”, международният транспортен възел
на Берлин. Този „проект на обединена Германия” е от особено значение, поради приноса му за икономическото развитие на източната
част на Германия.
През 2009 г. ЕИБ одобри заем в размер на 1 млрд. евро, допълнени от
1,4 млрд. евро от няколко местни банки, което превърна този проект в едно от най-мащабните начинания за финансиране на инфраструктура в Европа. Благодарение на заема, действащото летище в
Бранденбург ще бъде разширено и модернизирано и ще се превърне в
главен транспортен възел. Средствата от ЕИБ ще доразвият капацитета на летището, с който то да посрещне очаквания ръст във
въздушния трафик след закриването на двете летища в градските
очертания – „Тегел” и „Темпелхоф”. Поради историческа предопределеност и разделението на града по време на „студената война”, Берлин разполага със системи за въздушен превоз с две летища в рамките на града („Тегел” и „Темпелхоф”) и с едно извън него („Бранденбург”).
Съсредоточаването на въздушния трафик на едно място извън града ще се отрази изключително благоприятно на околната среда
и ще подобри сигурността на живеещите в Берлин, Бранденбург и
околностите. В същото време банката очаква положителен ефект
и за развитието на икономиката в други части на Източна Германия. Тъй като това са райони на ЕС в сферата на конвергенция, те
са обект на специално внимание от страна на ЕИБ. По-лесният
достъп по въздух и създаването на работни места, пряко и косвено,
са само някои от непосредствените ползи за споменатите региони от този проект.
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Конвергенция в ЕС
Разпределение на подписаните през 2009 г.
индивидуални заеми по сектори
Общо

ти. Към края на 2009 г., ЕИБ вече бе провела близо
50 проучвания по страни и региони под егидата
на „Джесика” с цел да направи оценка на пазара
за инструментите на финансовия инженеринг в
подкрепа на устойчивото развитие на градовете.
Намерението е тази работа да продължи. Наред с
това са подписани 15 меморандума за разбирател
ство с България, Кипър, Гърция и Португалия, как
то и някои региони, за прилагане на механизмите
на „Джесика”, в сътрудничество с ЕИБ. Подписани
са и осем споразумения за холдингови фондове
на обща сума над 900 млн. евро между ЕИБ и уп
равляващите органи. С оглед гладкото протичане
на работата в тази област, през 2009 г. Комисията
създаде Платформа за работа в мрежа по „Джеси
ка”, в сътрудничество с ЕИБ и Банката за развитие
на Съвета на Европа, чиято цел е обмяната на зна
ния и добри практики, свързани с „Джесика”, както
и инструменти за финансов инженеринг в сферата
на градоустройството.
ЕИБ участва пряко в „Джаспърс” и в „Джесика”. Дру
гите две „Дж” – „Джереми” и „Джасмин” – попадат в

Сума
(млн. евро)

%

Съобщителна инфраструктура
Енергетика
Градоустройство

8 840
4 365
1 682

37
18
7

Водоснабдяване, санитарни
условия, отпадъци

2 128

9

Здравеопазване, образование
Промишленост
Други услуги

1 007
3 836
1 771

4
16
7

Общо индивидуални заеми

23 630

100

Кредитни линии в региони
на конвергенция

5 320

сферата на дейност на Европейския инвестицио
нен фонд, тъй като са посветени на фондовете за
рисков капитал/гаранциите, съответно за МСП и
микропредприятия.

„Джереми” има за цел да улесни достъпа на
МСП от отделните региони до финансови средства
и продукти на финансовия инженеринг. Инициати
вата „Джереми” дава възможност на националните
и регионалните власти да насочват средства от Ев
ропейския фонд за регионално развитие под фор
мата на пазарни финансови инструменти, вместо
да предлагат безвъзмездни помощи.
„Джасмин” е насочена изрично към развитие
то на микрокредитирането, в помощ на растежа и
заетостта. ЕИФ има мандат за управление на част
от инициативата, като оказва финансова подкре
па чрез финансиране на небанкови институции за
микрофинансиране и доставчици на микрокре
дити, които работят със средства от ЕИБ, както и
чрез оказване на техническа помощ със средства
та на Европейската комисия.
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Мерки срещу изменението
на климата
Третият приоритет в мерките на ЕИБ срещу кризата е бързото
увеличаване на подкрепата за инвестиции за справяне с изменението на климата. За разлика от отпуснатите през 2008 г.
заеми срещу климатичните изменения в размер на 9,8 млрд.
евро, през 2009 г. банката предостави близо 17 млрд. евро за
проекти насочени към ограничаване на емисиите от CO2, в т.ч.
за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, научни изследвания за по-чист транспорт и инвестиции
за устойчивост на транспорта.
Освен подкрепата за инвестиции, които спомагат за
преодоляване последствията от климатичните измене
ния, важно място се отрежда и на приспособяване към
последиците от глобалното затопляне. Понастоящем
ЕИБ увеличава заемите и техническата помощ за водо
снабдяването и други уязвими сектори, при които има
спешна нужда от промени. През 2007 г. банката реши,
че проектите за преодоляване и за приспособяване
към последствията от климатичните изменения могат
да бъдат подпомогнати с до 75 % от проектните раз
ходи вместо с обичайните 50 %, в допълнение към по
разсрочени падежи по заемите. ЕИБ вече натрупа зна
чителен опит по проекти за приспособяване, найвече
в секторите на водоснабдяването и инфраструктурата,
като системно и последователно анализира проектите
си за климатичните рискове.
Експертните знания на банката са изключително важни
за развиващите се страни, особено за найбедните сред
тях, които са изложени на влиянието на климатичните
изменения, поради географско местоположение, ниски
доходи, поголяма зависимост от уязвими на климатич
ните изменения сектори, като селско, горско и рибно
стопанство.
Политиката на ЕИБ за секторно кредитиране залага на
намаляването на емисиите от парникови газове найве
че в енергетиката, водоснабдяването, транспорта, отпа
дъците, научните изследвания и иновациите и горското
стопанство. Условията и изискванията, които банката
поставя на организаторите на проекти, поощряват раз
работването на възобновяеми енергийни източници,
постигане на повисока ефективност в енергетиката и
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потреблението на водни ресурси. По този начин се под
помага и навлизането на почисти средства за превоз,
оползотворяването на отпадъците като възобновяем
енергиен източник, разработването и пускането на па
зара на щадящи климата технологични нововъведения
и биологично отвеждане на въглерода чрез залесяване
и повторно залесяване.
ЕИБ подпомага разнообразни инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Банката натрупа опит
и знания за иновационните технологии и производ
ствените процеси, особено за фотоелектричните тех
нологии, добивът на енергия от морските ветрове,
концентрирана слънчева енергия и второ поколение
биогорива. С оглед постигане на посилно въздействие,
към този момент банката разработва целева кредитна
политика в подкрепа на технологиите за възобновяема
енергия. През 2009 г. 4,2 млрд. евро са вложени в проек
ти за възобновяема енергия спрямо 2,2 млрд. евро през
предходната година.
В областта на енергийната ефективност, заемите на
банката целят енергоспестяване в сградите, в градския
обществен транспорт, в реалния сектор и в производ
ството на енергия. Банката е особено дейна в оказва
нето на подкрепа на общините, когато те инвестират
в проекти за енергийна ефективност и възобновяема
енергия. Като цяло, ЕИБ системно анализира всич
ки проекти, за да открие възможности за постигане
на енергийна ефективност и изисква използването на
найкачествените технологични решения. Заемите за
енергийна ефективност възлизат на 1,5 млрд. евро, ко
ето представлява двукратно увеличение спрямо 730те
млн. евро през 2008 г.
Важен принос имат и научните изследвания и иновациите в областта на двигателите и горивните техноло
гии, които повишават енергийната ефективност, нама
ляват емисиите и създават икономични от гледна точка
на енергийното потребление автомобили. В контекста
на мерките на ЕИБ срещу кризата е създаден специа
лизиран Европейски инструмент за чист транспорт за
подпомагане на подобни инвестиции. В съвкупност,
научните изследвания и иновациите в областта на чис
тите технологии са подпомогнати със заеми в размер
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на 4,7 млрд., докато през предходната година сумата е
1,3 млрд. евро.
На последно място, политиката на ЕИБ за кредитиране
на транспорта поощрява използването на щадящи кли
мата видове транспорт като железопътния и градския
обществен транспорт, пренасочване на товарите по въ
трешни превози, водните пътища, проекти за морски
превози и др. Инвестициите в устойчив транспорт през
2009 г. възлизат на 5,5 млрд. евро, спрямо 5,1 млрд. евро
през 2008 г. Редица други инвестиции за преодоляване
на изменението на климата достигат 0,5 млрд. евро и са
равни на сумата, която банката отпусна за проекти в об
ластта на изменението на климата извън Европа.
В крайна сметка ЕИБ дейно участва в управлението на
въглеродните фондове. През 2009 г. бе дадено начало
то на втората въглеродна програма на ЕИБKfW. Това е
втори етап на създадена от ЕИБ и KfW програма за заку
пуване на кредити за въглеродни емисии. Програмата
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е насочена към проекти в найслабо развитите страни
и обхваща както въглеродни кредити отпреди 2012 г.,
така и кредити, натрупани след това.
Съображенията, свързани с изменението на климата,
навлизат все помасирано в дейността на банката. По
този начин се гарантира качеството на финансираните
от банката проекти по отношение на екологичните им
достойнства. Налице са и други утвърдени практики:
сред тях са приспадането на разходите за въглеродни
те емисии по проекти за водноелектрически централи,
когато се изчислява коефициента на икономическа въз
вращаемост от тях; оценката на въглеродния ефект от
пътните проекти, като се измерват въглеродните еми
сии от автомобилите, които ще ги използват; анализа
на проекти за откриване на възможности и елементи за
постигане на енергийна ефективност; оценка на ранния
етап от изпълнението на проекти с оглед откриването
на възможности за въглеродни кредити, съгласно меха
низмите от Киото. Организаторите на проекти получа
ват техническа помощ за провеждане на подготовка и
намиране на пазарна реализация на тези възможности.
Банката внедрява добри практики и постепенното из
гражда управленски структури, капацитет на личния
състав и осъзнаване на необходимостта от понататъш
но популяризиране на въпросите на климатичните из
менения. На този фон, сред новаторските инициативи е
оценката на банката на емисиите от парникови газове,
предизвикани от финансирани от банката проекти, като
по този начин се измерва въглеродния отпечатък на ЕИБ.
В заключение, поради глобалния характер на клима
тичните изменения, които изискват всеобщи усилия за
постигане на осезаеми резултати, ЕИБ обръща особено
внимание на сътрудничеството с други международни
и двустранни финансови институции. Що се отнася до
приспособяването, по време на заседанието на върхов
ния орган на ООН по Рамковата конвенция за изменени
ето на климата (UNFCCC), проведена в Копенхаген през
декември 2009 г., бе организирана съпътстваща проява
в сътрудничество с Европейската комисия, Френската
агенция за развитие, ЕБВР и KfW, посветена на нужда
та от финансови средства за приспособяване и на ро
лята на европейските финансиращи институции. Тази
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проява бе последвана от създаването на работна гру
па за обмяна на опит в добрите практики по проекти за
приспособяване, с оглед проучване на възможностите
за уеднаквяване на подходите.
Преди откриването на срещата на РКИК на ООН в Ко
пенхаген, ръководителите на международните банки за
развитие и МВФ се обърнаха с призив към страните по
конвенцията да положат основите на амбициозен, ком
плексен и справедлив режим за изменението на светов
ния климат. Международните банки за развитие поеха
задължението да подобрят координацията по финанси
рането и дейностите, свързани с изменението на клима
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та, за да могат клиентите и партньорите да оптимизират
ефекта от наличните ресурси. Конференцията в Копен
хаген не се увенча с правнозадължително споразуме
ние. Вместо това бе постигната Копенхагенската догово
реност, която се обръща с призив да бъдат привлечени
допълнителни финансови средства за преодоляване на
последиците и приспособяване, особено в развиващи
те се страни. Международните банки за развитие, в т.ч.
и ЕИБ, в момента провеждат разговори за практическо
то изпълнение на поетите ангажименти.

Качеството на финансираните
от банката проекти се гарантира
по отношение на екологичните им
достойнства
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Подпомагане устойчивостта
на околната среда

ЕИБ придава изключително значение на устойчивостта на околната среда с оглед на бъдещето
ни и увеличи кредитните средства в тази област
с 41 % през 2009 г. Така общата сума в световен
мащаб достигна 25,3 млрд. евро в сравнение с
18 млрд. евро за предходната година. Заемите
за подпомагане на устойчивостта на околната
среда съставляват 32 % от всички кредити на
банката.

Европейската инвестиционна банка подпомага устой
чивостта на околната среда и по този начин съдейст
ва за изпълнението на политиката на ЕС за устойчиво развитие. Общите насоки на банката са изложени
в Оперативния план на банката, в различни докумен
ти за корпоративната социална отговорност и в пре
работеното заявление на ЕИБ за екологичните и со

Банката обръща особено внимание
на две от най-големите екологични
предизвикателства на ХХІ век: необходимостта от облекчаване на последствията и приспособяване към
изменението на климата, и недалновидното използване на екосистемите.

циалните принципи и стандарти. Новата декларация
съдържа екологичните и социалните изисквания на
банката, на които трябва да отговарят финансираните
от нея проекти. Особено внимание се обръща на две
от найсериозните екологични предизвикателства на
ХХІ век – необходимостта от облекчаване на послед
ствията и приспособяване към изменението на климата, както и справяне с влошеното качество на еко
системите и тяхното изчерпване, и свързаното с тях
биоразнообразие.
ЕИБ преследва три основни цели с разбирането си за
своята екологична и социална отговорност: на първо
място, тя се стреми всички проекти, които финансира,
да отговарят на екологичните и социалните принципи
и стандарти на ЕС. На второ място, банката се стреми
да подпомага конкретни проекти, които защитават и
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подобряват природната и създадената от човека сре
да, и повишават общественото благосъстояние, в под
крепа на политиката на ЕС, така както е изложена в
VІта програма за действие в областта на околната
среда, „Околна среда 2010: нашето бъдеще, нашият
избор”. ЕИБ подкрепя конкретни екологични инвес
тиции, чиито предмет са изменението на климата, за
щита на природата и биоразнообразието, връзката на
околната среда и здравето, насърчаване на щадящото
използване на природните ресурси и управлението
на отпадъците. На трето място, банката се стреми да
управлява своя екологичен отпечатък не само с оглед
на последствията от собствената й дейност, но и на
финансираните от нея проекти.
От сумата по заемите, която възлиза на 23,6 млрд. евро
от общо 25,3 млрд. евро, преобладаващата част за еко
логия е вложена в проекти в държави-членки на ЕС.
В тази сума не са включени екологичните компоненти
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на проекти, чиято основна цел не е пряко обвързана с
околната среда, но въпреки това оказват благотворно
екологично въздействие.
Заемите за проекти за опазване на околната среда в
страните на предстоящо разширяване са на обща стой
ност 695 млн. евро. Странитепартньори в Средиземно
морието получават 446 млн. евро за екологични цели.
Допълнителна сума от 89 млн. евро е вложена в еколо
гични проекти в страните в АКТ, 410 млн. евро в проек
ти в Азия и Латинска Америка, 18 млн. евро в съседните
страни на изток.
Устойчивостта на околната среда засяга много секто
ри и понякога постигнатия в тази област напредък се
дължи на работата по други цели в политиката на ЕИБ,
като например инвестиции за устойчивост на енер
гетиката и енергийна ефективност, и финансиране на
научни изследвания за почист транспорт.
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GEMASOLAR – новаторство в слънчевата енергетика
През последните пет години възобновяемите енергийни източници отбелязаха изумителен ръст в Испания от над 200 %. Проектът „Гемасолар” е последният иновационен проект от поредните седем електроцентрали със слънчева енергия, финансирани от
банката от 2005 г. насам. Проектът по последна дума на техниката полага основите на нова технология за слънчеви топлоелектроцентрали - една по-ефективна пазарна алтернатива на слънчевите топлоелектроцентрали с параболични концентратори.
Проектът е част от разработената от банката стратегия,
която съчетава помощта за внедряване на новаторски стопански начинания със заеми за научни изследвания, развойна дейност
и иновации, предоставяни на дружества, доказали способността
си за технологичен напредък. „Гемасолар” се намира в Севиля и има
проектна мощност 17 мегавата. В нея, за първи път в света, ще
намери търговско приложение технологията на слънчевата електроцентрала с концентратор, работеща на основата на централна кула, с топлообмен и съхранение на базата на течни соли.
Развитието на слънчевите електротехнологии с концентратор е сред приоритетите на Европейския стратегически енергиен технологичен план. Проектът подпомага потенциално важна
технология за възобновяема енергия. Очаква се развитието и усъвършенстването на тази технология, увеличаването на мощността на отделните електроцентрали, конкурентния натиск,
съхранението на топлинната енергия, новите топлопроводими
течности, по-добрите експлоатационни показатели и поддръжка да понижат бъдещите разходи за концентриране на електроенергията, произвеждана от слънчеви електроцентрали и тя скоро да стане конкурентна на топлоенергията, произвеждана от
средни по мощност централи на газ.
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Инвестиции в устойчива,
конкурентоспособна и сигурна
енергетика
За ЕИБ устойчивата, конкурентоспособна и сигурна
енергетика е ключова цел в политиката й, която получи
значителен финансов тласък: заемите на банката в тази
област непрекъснато растат през последните години,
за да достигнат 14,8 млрд. през 2009 г., увеличение от
44 % спрямо 10,2 млрд. евро, отпуснати през 2008 г.

Планът за действие на ЕС за енергетиката и из
менението на климата през 2009 г. предвижда ЕС
да намали емисиите от парникови газове до 2020
г. с 20 % спрямо 1990 г., да постигне 20 % дял на
възобновяемата енергия в цялостния енергиен па
кет на ЕС, минимум 10 % дял на биогоривата в пет
рола и дизеловото гориво за транспорт, и да сък
рати с 20 % енергийното потребление спрямо
базовите прогнози за 2020 г.
Справянето с предизвикателствата, свързани с
климата, създава и възможности за разкриване на
нови работни места, на „зелени” предприятия и ук
репва конкурентоспособността. Заемите на ЕИБ в
областта на енергетиката са съсредоточени върху
приоритетните сфери на възобновяемата енергия;
енергийната ефективност; научноразвойната и ино
вационната дейност в енергетиката; сигурността и
разнообразяването на вътрешните доставки (в т.ч.
трансевропейските енергийни мрежи). През 2009 г.
банката отпусна заеми в размер на 4,2 млрд. евро за
проекти за възобновяема енергия (2,2 млрд. евро
през 2008 г.). От 2005 г. насам, делът на заемите на
ЕИБ за проекти за възобновяема енергия е скочил
от 43 % на 70 % от общата сума на заемите на бан
ката за електропроизводство. Освен това, размерът
на кредитите на ЕИБ за проекти за енергийна ефективност почти се е удвоил спрямо 2008 г. и възлиза
на 1,5 млрд. евро през 2009 г. Заемните средства се
допълват от поредица инициативи, които банка
та предприе в сътрудничество с други институции,
като Европейската комисия, в подкрепа на енергий
ната ефективност чрез предоставянето на техниче
ска помощ за подготовка на проекти.

Справянето с предизвикателствата,
свързани с климата, създава и възможности за разкриване на нови работни
места, на „зелени” предприятия и укрепва конкурентоспособността.
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„Пактът на кметовете” се роди в началото на 2009 г.
с цел да бъдат разработени програми за енергий
на ефективност и устойчива енергетика в европей
ските градове и региони. Инициативата е насочена
към обществените сгради, уличното осветление и
възможностите за чист обществен транспорт. ЕИБ
управлява и 15 млн. евро по линия на програмата
„Европейска подкрепа за местни енергийни ини
циативи” (ELENA), с чиято помощ се подготвят ус
тойчиви инвестиции в енергетиката.
ЕИБ работи в тясно сътрудничество с Европейска
та комисия за ускоряване на прехода на ЕС към
нисковъглеродна икономика в съответствие с Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET Plan), замислен да ускори внедрява
нето на икономични нисковъглеродни технологии.
На този фон, банката обръща все повече внимание
на новите технологии, като например улавянето и
съхранението на въглеродния диоксид. Тя участва
в разговори на ранен етап за разработване на ини
циативи в няколко регионални обединения, в т.ч.
в Хъмбърсайд (Обединено Кралство) и Ротердам
(Нидерландия).
Електроснабдителните мрежи, газопреносната ин
фраструктура и хранилищата продължават да
се радват на кредитната подкрепа на ЕИБ, което

Заеми на ЕИБ в енергетиката на ЕС и в страните
в процес на присъединяване
Общо
(млрд. евро)

ТЕМ в енергетиката

2,0

Възобновяема енергия

4,2

Енергийна ефективност
Разнообразяване и сигурност
на вътрешните доставки
Достъп до съвременни енергийни източници
в страни в процес на присъединяване

1,5

Кредитни линии

0,2

Общо

5,9
0,3

14,2

допринася за разнообразяването на доставките и
сигурността в енергетиката в ЕС. През 2009 г. голям
дял от енергийните заеми на ЕИБ бе зает от елек
тропреносните системи (34 %) и газопреносната ин
фраструктура (11%). Банката ограничи кредитира
нето на производствения сектор на въглеводороди,
който от 2005 г. насам заема едва 1 % от заемите на
ЕИБ в енергетиката. Наред с това, финансирането на
ЕИБ за рафинерийния сектор е съсредоточено вър
ху проекти за енергийна ефективност и конверсия,
и изцяло изключва разширяването на мощностите.
ЕИБ възприе поизбирателен подход за финансира
не на високовъглеродното електропроизводство.
Така например, банката може да финансира само
електроцентрали, работещи с въглища/лигнитни
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Ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика

Признание за ролята на банката в областта
на възобновяемата енергия
През 2009 г. банката бе наградена от няколко специализирани издания за растящата й роля в кредитирането в полза на възобновяемата енергия. По-конкретно тя бе отличена като „Кредитор на годината в областта на възобновяемата енергия” от
„Юромъни” и „Ърнст и Янг”. Освен това списанието Environmental
Finance Review (за финансиране в екологията) я избра за „Най-добрата финансова къща”, а списанието Project Finance International
(за проектно финансиране) й присъди титлата „Международна
институция на годината”.
Други награди бяха присъдени за конкретни проекти, които банката финансира. Сред присъдените награди за „Сделка на годината 2009”, на списанието за проектно финансиране (Project Finance
Magazine) на „Юромъни”, са пет проекта, подкрепени от ЕИБ, два
от които за проекти за възобновяема енергия. Заемът на ЕИБ в
размер на 30 млн. евро за изграждане на ветрова централа в провинция Османие в Източна Турция е избран за „Европейска сделка
на годината за ветрова енергия на суша 2009”. Очаква се ветровият парк с мощност 135 мегавата да спестява над 300 000 тона
емисии от въглероден диоксид годишно.
Заемът на ЕИБ от 300 млн. евро за 165-мегаватовия белгийски
проект за ветрови парк в морето „Белуинд” (Belwind) спечели наградата за „Най-добра електроенергийна сделка на годината”. Според списание Project Finance, “благодарение на
финансирането бе въведена солидна единица мярка за
бъдещи европейски сделки за ветрова енергия в морето”. В този случай ЕИБ за първи път пое финансовия
риск по проекта за ветрови парк в морето. Тя предостави близо половината от финансовите средства.
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въглища, които подменят съществуващите мощ
ности, използват найновите технологии и са под
готвени за улавяне на въглерода, благодарение на
което намаляват въглеродните емисии при произ
водството на електроенергия наймалко с 20 %.
Извън ЕС, ЕИБ управлява многогодишен инстру
мент в размер на 3 млрд. евро за устойчивост на
енергетиката и сигурност на доставките, чрез кой
то се финансират проекти в съседните на ЕС стра
ни, АКТ, Южна Африка и АЛА. За да насърчи инвес
тициите на предприятията и домакинствата във
възобновяема енергия и енергийна ефективност,
в сътрудничество с други финансови институции и
Европейската комисия, ЕИБ създаде Фонд за енер
гийна ефективност за Югоизточна Европа, който да
развива дейност в Албания, Босна и Херцеговина,
Хърватия, Бивша югославска република Македо
ния, Косово (Според Резолюция 1244 на Съвета за
сигурност на ООН). Черна гора, Сърбия и Турция.
Първоначалният капитал на фонда е 95 млн. евро,
които трябва да нараснат до 400 млн. евро за чети
рипет години чрез привличане на допълнителен
ресурс от държавни и частни инвеститори. Освен
това, банката продължава да подпомага Средизем
номорския план за слънчева енергия чрез широк
кръг от инструменти като заеми, дялово и квази

дялово участие, като в същото време предоставя
техническа помощ за разработването на проекти
в Средиземноморския район и страните от АКТ. В
допълнение, банката е деен участник в създаване
то на Световния фонд за енергийна ефективност и
възобновяема енергия (GEEREF), който се управлява
от Групата на ЕИБ. Фондът инвестира в световен ма
щаб чрез регионални енергийни фондове в проекти
за енергийна ефективност и възобновяема енергия
в развиващи се страни и страни в преход. Неговата
цел е постигане на ускорен трансфер, разработва
не и внедряване на екологосъобразни технологии
в найбедните райони на света. Досега фондът е ин
вестирал във фондове от Южна Африка и Азия.
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ЕИБ засилва подкрепата
си за иновации

През 2009 г. ЕИБ отпусна
заеми за над 18,2 млрд.
евро за инвестиции в основаната на знания икономика, в сравнение с
12,5 мрд. евро през 2008
г. На годишна база това
представлява
почти
50-процентен ръст, който се дължи на целенасочените усилия на ЕИБ
да даде тласък на инвестициите в изследователска, развойна и иновационна дейност.

Усилията са насочени към „триединството на знанията”, което
обвързва образованието, научните изследвания и развойната дейност, и иновациите.

Кредитната дейност на ЕИБ основно залага на „трие
динството на знанията”, което обвързва образовани
ето, научните изследвания и развойната дейност, и
иновациите, като образованието и научноразвойната
дейност (НИРД) се явяват предпоставки за иновации
те. От 2000 г, досега ЕИБ инвестира 86,7 млрд. евро в
основаната на знания икономика, която е ключът към
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конкурентоспособността на Европа и дългосрочния
икономически растеж.
Инвестициите в изследователска, развойна и ино
вационна дейност по своето естество са въпрос на
проба и грешка, а влагането на средства в подобни
инвестиции крие потенциално повисок риск и въз
връщаемост. За да могат да подпомагат подобни ин
вестиции, през 2007 г. ЕИБ и Европейската комисия
създадоха Механизма за финансиране със споделен
риск. С отпуснатите 1 млрд. евро от средствата на бан
ката и още 1 млрд. евро по VІІта рамкова програма на
ЕС за научни изследвания, механизмът разполага с ка
питалов резерв от 2 млрд. евро за кредити в размер
на 10 млрд. евро за научни изследвания, развойна и
иновационна дейност с повисок риск и възвръщае
мост, както и стопанска изгода, за периода 20062013
г. Усвояването на средства през трите години от съ
ществуването на Механизма за финансиране със спо
делен риск като финансов инструмент протече с бър
зи темпове: от заеми в размер на 0,5 млрд. евро през
2007 г. до 1 млрд. евро през 2008 г. и близо 3 млрд.
евро през 2009 г. Основни сектори остават инженер
ните и биологичните науки, както и информационни
те и комуникационните технологии.
Когато в края на 2008 г. ЕИБ бе помолена да увеличи
годишните заеми с близо 15 млрд. евро за 2009 и 2010
г., в отговор на икономическата криза, един от обла
годетелстваните сектори бе автомобилостроенето.
Бе създаден Европейски механизъм за чист транспорт
в контекста на комплексен пакет от мерки за енерге
тиката и изменението на климата, в чиято основа са
Основана на знанията икономика
Подписани проекти

млн. евро

2009

20002009

Инфраструктура за иновационна
дейност, информационни
и комуникационни технологии

6 419

20 447

Образование и обучение

2 530

17 951

Научноизследвоателска
и развойна дейност

8 605

45 906

18 235

86 741

Общо

инвестициите за значително намаляване на емисии
те от въглероден диоксид по пътя на широкомащабни
научни изследвания, разработки и иновации. По ли
ния на този механизъм, през 2009 г. ЕИБ кредитира ав
томобилната промишленост с 3,4 млрд. евро.
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Биологичните науки също са сред областите, в които
ЕИБ проявява нарастващ интерес към финансиране с
над 1,5 млрд. евро в заеми, найвече в сферата на ра
ковата диагностика, нови фармацевтични препарати
и медицинска апаратура.

В търсене на новаторско лечение на диабета
В болница „Орловски” във Варшава се провеждат изпитания на имплантирано по хирургически път устройство, което помага на пациентите
да контролират диабета и да водят нормален живот, независимо от заболяването. „Системата, която изпитваме в момента, има всички шансове да се превърне във важна алтернатива при лечението на диабет
тип 2” - обяснява проф. Тарновски. „Така се избягва употребата на инсулин
и резките спадове или покачване на равнището на кръвната захар, които
усложнения се свързват с обичайното лечение на диабета. Ако изследванията докажат полезността на устройството за нашите пациенти – в
което аз силно вярвам – ще станем свидетели на своеобразна революция.”
Изследванията на новаторското лечение стават възможни благодарение
на заема, който ЕИБ отпуска на консорциум от пет малки и средни предприятия, всяко от които участва в крайните етапи от разработването
на медицинска апаратура от ново поколение с голям търговски потенциал
на международните пазари. Лекуваните по линия на проекта „Мединвест”
заболявания включват от хронични сърдечносъдови оплаквания и инсулти до диабет и затлъстяване – все болестни състояния, които засягат
голям брой пациенти в цял свят и са причина за високи здравни разходи.
Лечението на диабета вече е на предно място в бюджета за здравеопазване на държавите и заема близо 8 % от общите разходи. Диабетът е едно
от най-разпространените заболявания и заема мащабите на световна
епидемия. През последните години рязко се увеличи броят на случаите на
диабет тип 2 (свързан със затлъстяване).
Медицинските технологии разчитат на съчетаването на висши инженерни знания с клинична практика, което обикновено изисква значителни начални инвестиции за научно-развойна дейност. В сектора на медицинските технологии господстват малките и средните предприятия.
Тези по-маломерни субекти често се сблъскват с трудности по финансирането на по-скъпите късни етапи на разработване на изделията,
като например клиничните изпитания. Механизмът за финансиране със
споделен риск спомага за разпределяне на присъщия риск. „Мединвест” бе
един от първите облагодетелствали се изследователски проекти, като
заемът на ЕИБ в размер на 30 млн. евро се вля в по-рисков проект, но с поголяма стопанска изгода.
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Tрансевропейски транспортни
мрежи (ТЕМТ) за Европа

През 2009 г. ЕИБ отпусна заеми в размер на 11,9 млрд. евро за трансевропейски транспортни мрежи и големи транспортни коридори, едно увеличение от 20 % спрямо 2008 г. През годините ЕИБ бе
сред водещите източници на финансиране за качествени, структуроопределящи транспортни мрежи. Предвид постоянната нужда
от инвестиции в основна инфраструктура в ЕС, ЕИБ се ангажира да
предостави най-малко 75 млрд. евро по проекти за трансевропейски мрежи през периода 2004-2013 г. В края на 2009 г. приносът на
банката възлезе на 52 млрд. евро.

Политиката за трансевропейските мрежи има за
цел да съдейства на икономическата и социалната
интеграция, и на развитието в Европейския съюз.
Трансевропейските транспортни мрежи улесняват
свободното движение на стоки и хора и съдейст
ват за развитието на понеоблагодетелстваните
райони. Освен това те свързват ЕС със съседните
на Европа страни (страните в процес на присъе
диняване и съседите на юг и на изток).
Железопътният транспорт се превръща във все
поважен транспортен сектор за ЕИБ, който поглъ
ща 3,2 млрд. евро. Тази тенденция е подкрепена
от 32 % увеличение през 2009 г. спрямо нивата от
2008 г. Заемите за пътища възлизат на 4,5 млрд.
евро от общото финансиране за трансевропейски
транспортни мрежи през 2009 г., въздушният пре

воз е кредитиран с 1,7 млрд. евро. Средствата за
проекти за превоз по вода – пристанища, контей
нерни терминали, вътрешни водни пътища – част
от работата по инициативата за „морски магистра
ли”, възлизат на 1 млрд. евро. Различни други ин
вестиции привлякоха 341 млн. евро предимно под
формата на рамкови заеми и инвестиции във фон
дове. Извън ЕС, ЕИБ отпусна 1,2 млрд. евро в под

Трансевропейските транспортни
мрежи улесняват свободното движение на стоки и хора и съдействат за развитието на по-необлагодетелстваните райони.
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крепа на железопътния и пътния превоз в Черна
гора, Мароко, Сърбия, Тунис и Турция.
Публичночастното партньорство (ПЧП) играе важ
на роля в инвестициите в транспортни мрежи.
През 2009 г., проектите по ПЧП съставляват 9 %
от заемите на ЕИБ за транспорта. Банката натру
па значителен опит и експертни знания в областта
на финансирането на ПЧП и предвид това бе на
товарена от Европейската комисия и държавите
членки на ЕС да създаде Европейския експертен
център за ПЧП. Центърът има за цел да улесни
ефективния обмен на опит и добри практики по
ПЧП, както и да оказва помощ на организаторите
на проекти от държавния сектор за подготовка на
проекти за приоритетни трансевропейски транс
портни мрежи.
Освен с основаването на Европейския експертен
център за ПЧП, ЕИБ се ангажира с тясно сътрудни
чество с координаторите на ЕС, Европейската ко
мисия, държавитечленки на ЕС, стопанските ка
мари и банковия сектор, за да ускори пускането в
действие и финансирането на проекти за ТЕМ, там

Трансевропейски мрежи
(2005-2009 г.: 53 млрд. евро)
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където това е възможно. Сътрудничеството между
ЕИБ и Комисията се пренася и върху усилията за
насочване на средствата по структурните и по ко
хезионния фонд към проекти за трансевропейски
мрежи, поспециално в държавитечленки от Цен
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Подкрепа за развитието на южния портал на Европа:
пристанището в Барселона
Дългогодишните отношения (от 20 години) между ЕИБ и пристанищните
власти в Барселона (Autoridad Portuaria de Barcelona – APB) са добър пример
за това как основаното на взаимно доверие сътрудничество и смисленият диалог са предпоставка за успешното изграждане на мащабна пристанищна инфраструктура. Благодарение на стабилната финансова подкрепа на ЕИБ и умелото стратегическо планиране, през изминалите години в
най-голямото пристанище на Каталуня израсна внушителна инфраструктура, която спомогна за утвърждаване ролята на Барселона като голям
международен логистичен възел на Средиземноморието.
В качеството си на международно морско пристанище – част от трансевропейските транспортни мрежи, специализирано в общи товари и стоки с
висока добавена стойност, пристанището е сред най-големите по Средиземноморието и през него преминава близо 77 % от международния търговски обмен по море на Каталуня и 23 % от този на Испания. Трансевропейският характер на пристанището се подсилва от мощните интермодални
транспортни връзки с основни пътни и железопътни артерии и близостта до летището в Барселона.
В отговор на значителното увеличение на обемите общи товари през изминалото десетилетие, в пристанището са осъществени големи проекти за разширяване с оглед промяна на капацитета и укрепване на конкурентното му положение най-вече на средиземноморския пазар за товарни
превози. На този фон, през годините ЕИБ предостави на APB дългосрочно
финансиране в съответствие с инфраструктурните потребности на
пристанището, благодарение на което в края на 2009 г. пакетът от подписани заеми възлиза на близо 539 млн. евро.
Последният финансов пакет е подписан през 2009 г. и предвижда инвестиции до 2012 г. в т.ч. за втората фаза на терминала в Каталуня, разширението на няколко съоръжения (за контейнеровози, смесен транспорт и
корабоплаване на къси разстояния) на пристан „Юг” и пристан „Адосадо”,
както и цялостно обновяване на интермодалните връзки (пътен/железопътен транспорт), което ще позволи на пристанището да поеме прогнозирания ръст на превозите в мощната индустриална зона на Барселона. Взаимоотношенията с APB са положителен показател за приноса на
банката в стратегическата модернизация на испанските пристанища.
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Взаимоотношенията с АРВ са положителен показател за приноса на банката в стратегическата модернизация на испанските
пристанища

37

Група на ЕИБ

трална и Източна Европа, както и по внедряването
на Европейската система за управление на железо
пътния трафик по определени коридори за товар
ни превози и изследванията за управление на въз
душното движение в единното европейско небе.
ЕИБ участва и в създаването на гаранционен инструмент за проекти за трансевропейските
транспортни мрежи. Този нов финансов инстру
мент осигурява покритие на приходните рискове,
свързани с обемите на трафика по време на начал
ния критичен етап от експлоатацията по проекти
те. Той е разработен целево за осигуряване на по
широко участие на частния сектор в проектите за
ТЕМ, които са уязвими на рискове от обемите на
движението. Сделката за магистрала М5 между
БаденБаден и Офенбург в Германия, подписана
през 2009 в разгара на финансовата криза, пред
ставлява истински пробив в това отношение. По
нея е въведен в действие целия набор от продук
ти на ЕИБ – привилегирован дълг, подчинен дълг
и дялово участие чрез фонд „Меридиам”, в който
ЕИБ има дял.
Наред с това, през 2009 г., заедно с пет водещи ев
ропейски финансови институции, ЕИБ учреди инфраструктурния фонд”Маргьорит”.1 Началният
капитал на фонда е 600 млн. евро и се очаква да
достигне 1,5 млрд. евро към датата на закриване
през 2011 г. Фондът е замислен като катализатор
за инфраструктурни инвестиции, в изпълнение на
ключови елементи от политиката на ЕС в област
та на изменението на климата, енергийната си
гурност и трансевропейските мрежи. Той следва
да послужи за образец при създаването на други
подобни фондове в ЕС, като съчетава пазарния
принцип за възвръщаемост за инвеститора с пре
следването на целите на държавната политика.

1

Това са: Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti,
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Credito Official, и
Powszechna Kasa Oszędności
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Важен финансов фактор извън ЕС
Предвид външните инвестиции в размер на 8,6 млрд. евро,
ЕИБ предоставя значителна финансова подкрепа за проекти извън ЕС. Повечето от операциите по предоставяне на финансови
средства извън ЕС, ЕИБ извършва съобразно бюджетни гаранции, така нареченият „външен мандат”, който урежда целите на
дейността в различните райони на света.

През 2009 г. е предприет планиран средносрочен прег
лед на дейността на банката извън ЕС, като „Комитет
на мъдреците”, председателстван от бившия изпъл
нителен директор на МВФ Мишел Камдесю, извършва
независима оценка. Докладът е публикуван през фев
руари 2010 г. и ще послужи за основа на предложение
на Европейската комисия, последвано от процедура
по съвместно вземане на решение между Парламен
та и Съвета.
Споразумението от Котону, което определя насоките
за отношенията на ЕИБ със страните от АКТ също е в
процес на преразглеждане. Подобни прегледи се из
вършват на пет години. Заключенията ще бъдат пред
ставени преди края на 2010 г.
ЕИБ предоставя заеми и гаранции в страните-кандидатки (Хърватия, Турция и Бивша югославска република
Македония (БЮРМ)), както и в потенциалните страникандидатки (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора,
Сърбия и Косово  (според Резолюция 1244 на Съвета за
сигурност на ООН)). В основата на дейността на банката
са мандата за външни заеми, възложен от Европейския
съюз и собственият й предприсъединителен механизъм.
ЕИБ е водещата международна финансова институция,
която развива дейност в Югоизточна Европа.
През 2009 г., новите заеми на ЕИБ за Турция достигна
ха 2,6 млрд. евро, което е съизмеримо с рекордните
стойности през 2008 г. Двигател на тази бурна дейност
е необходимостта да се противодейства на световната
финансова криза и последиците от нея. През послед
ните две години ЕИБ реагира незабавно и подкрепи
турската икономика, като увеличи кредитните обеми
с допълнителни 500 млн. евро годишно извън „нор
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Страни-кандидатки и потенциални страни-кандидатки




Азия и Латинска Америка

Средиземноморски страни
Страни-партньори на Изток
Страни в Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн
ОСТ и Южна Африка
Централноазиатски страни

малните” суми от близо 2 млрд. евро. Особени усилия
са насочени към укрепване на сектора на МСП в стра
ната, като през 2009 г. той получи 1,5 млрд. евро под
формата на заеми за банкипосредници
Общият обеми на заемите на ЕИБ за Западните Бал
кани2 през 2009 г. достига безпрецедентни равнища
от близо 1,7 млрд. евро, а общата сума по кредити
те от 2005 г. насам възлиза на 4,3 млрд. евро. Сърбия

е основен ползвател на средства от ЕИБ на Западни
те Балкани, откакто банката възобнови активната си
дейност в региона през 2001 г. Отпуснатите 897 млн.
евро заеми през 2009 г. поставят нов рекорд за стра
ната. Голяма част от средствата са за завършване на
трансевропейските мрежи.
С постепенното утвърждаване на Съюза за Средиземноморието, ЕИБ вля нов живот в подкрепата си

Страни-кандидати и потенциални страни-кандидати
Отпуснати заеми през 2009 г.

2

Общо
(млн. евро)

Турция
Сърбия
Хърватия
Босна и Херцеговина
Черна гора
Бивша югославска република Македония
Албания

2 648
897
415
153
111
103
13

Общо

4 340

Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Косово (съгласно Резолюция № 1244 на Съвета за
сигурност на ООН), Черна гора и Сърбия.
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Средиземноморски страни
Отпуснати заеми през 2009 г.
Мароко
Тунис
Йордания
Сирия
Египет
Израел
Ливан
Регионални
Общо

Общо
(млн. евро)

От които
рисков капитал

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

за странитепартньори в региона чрез МЕИП (FEMIP),
механизма за евросредиземноморски инвестиции и
партньорство, финансовото й поделение в района на
Средиземно море. С увеличаването на деловите обе
ми до безпрецедентните 1,6 млрд. евро през 2009 г.,
МЕИП вдъхна увереност сред средиземноморските
партньори в способността си да им съдейства за мо
дернизиране на държавната политика на фона на гло
балната икономическа криза и да укрепи позициите
си на водещ инвеститор в областта на развитието в
средиземноморския район.
През 2009 г., със заемите по МЕИП са подпомогнати
19 големи проекта, както МСП и микропредприятия.
От създаването си през октомври 2002 г., по МЕИП
са предоставени над 10 млрд. евро за модернизира
не на странитепартньори от Средиземноморието и

за създаването и запазването на работни места в ра
йона. Частните предприятия са получили близо 60 %
от средствата по МЕИП, като брой подписани заеми и
над 40 % от разплатените средства. Освен ръст на кре
дитирането, дейностите по МЕИП осигуриха значител
на стопанска изгода, найвече чрез сложни финансо
ви схеми (публичночастни партньорства, проектно
финансиране, сделки с порисков профил от обичай
ното за банката). Подобри се съвместната дейност със
сътрудничещите финансови институции, доказател
ство за което е мащабът на операциите за съфинанси
ране с общ размер над 1,1 млрд. евро (близо 70 % от
подписаните проекти през 2009 г.).
В тясно сътрудничество с ЕБВР, банката финансира
проекти в съседните страни-партньори на изток –
Армения, Азербайджан, Беларус (съобразно бъдещо
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решение на Съвета и Европейския парламент), Гру
зия, Молдова, Русия и Украйна – по силата на мандат
в размер на 3,7 млрд. евро в заеми, за периода 2007
2013 г. Ударението се поставя на транспортни проек
ти от значителен интерес за ЕС (коридори от трансев
ропейските мрежи), енергетика, далекосъобщения
и околна среда. В допълнение към възложения от ЕС
мандат, ЕИБ учреди собствен Механизъм за източни
те партньори в размер на 1,5 млрд. евро, чрез който
да предоставя заеми и гаранции за своя сметка, по ин
вестиции на ЕС в споменатите страни.
Дейността на ЕИБ в страните от Африка, Карибския
и Тихоокеанския басейн (АКТ) и отвъдморските те
ритории е съсредоточена върху поощряването на
инициативи на частния сектор и подпомагането на
икономическия растеж, а същевременно с това обла
годетелстването на общностите и региона като цяло.
Оказва се помощ на проекти в държавния сектор,
когато те са от решаващо значение за развитието на
частния сектор и за създаването на конкурентна сто
панска среда. Очаква се избраните проекти да доне
сат устойчиви икономически, социални и екологични
ползи.
Средствата за финансовата помощ, която отпуска ЕИБ,
постъпват от бюджета на държавитечленки чрез ме
ханизма за инвестиции, както и от собствения ресурс
на банката, като тя поема и риска. Подписаните заеми
по линия на механизма за инвестиции бележат ръст от

336 млн. евро през 2008 г. на 450 млн. евро през 2009
г. Освен това, през 2009 г. от собствените средства на
банката са предоставени 413 млн. евро за проекти в
страните от АКТ спрямо 225 млн. евро през 2008 г. По
допълнително възложен мандат банката отпусна заем
от 280 млн. евро за проекти в Република Южна Афри
ка, сравнено с 203 млн. евро през 2008 г.
Настъпилият смут в световните финанси прекъсна
тенденцията на икономически растеж в повечето от
страните в АКТ. Поради това, подкрепата за частния
сектор остава приоритет. Като реагира на предизви
кателствата на икономическата криза в целия свят,
ЕИБ увеличи размера на заемите, за да спомогне за
възвръщане на доверието и за полагане на основите
на бъдещ растеж .

Африка, Карибски и Тихоокеански басейн, отвъдморски страни и територии и Южна Африка
Общо
(млн. евро)

от които
рисков капиталl

Африка
Южна част и Индийски океан
Западна
Източна
Централна и Екваториална
Междурегионални
Карибски регион
Тихоокеански район
Регионални в АКТ
ОСТ

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

АКТ-ОСТ

863

450

ЮЖНА АФРИКА

280

–

Отпуснати заеми през 2009 г.
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Азия и Латинска Америка
Отпуснати заеми през 2009 г.
Латинска Америка
Панама
Аржентина
Колумбия
Никарагуа
Азия
Виетнам
Китай
Пакистан
Индия
Общо

Общо
(млн. евро)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

По силата на действащия мандат, ЕИБ може да отпус
не заеми за Азия и Латинска Америка (АЛА) в размер
до 3,8 млрд. евро за периода 20072013 г. Заемите на
банката в страните от АЛА са част от стратегията на ЕС
за икономическо сътрудничество с тези региони. Уси
лията са насочени към укрепване присъствието на ЕС
чрез преки чуждестранни инвестиции, трансфер на
технологии и практически опит, но също така и към
проекти за опазване на околната среда, в т.ч. за про
блема за изменението на климата и проекти, които
допринасят за енергийната сигурност на Европейския
съюз. През 2009 г. ЕИБ отпусна заеми за Азия и Латин
ска Америка в размер на 1 288 млн. евро, близо трой

но увеличение на средствата по заемите спрямо 2008 г.
(469 млн. евро). Инвестициите в Азия възлизат на бли
зо 466 млн. евро, докато заемите за Латинска Америка
са за близо 823 млн. евро.
Сред централно-азиатските страни, които имат пра
во на финансиране от ЕИБ (Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), Република
Таджикистан бе първата, подписала рамков договор
през 2009 г. Той е основата за отпускането на заеми от
ЕИБ за страната в бъдеще и набляга на големи енер
гийни проекти, както и на инвестиции в опазване на
околната среда.
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ЕИБ приветства новината, че титаниевата мина за полезни изкопаеми “Мома” е спечелила две награди за корпоративна и социална
отговорност и за социални и икономически постижения.

Финансиран от ЕИБ проект за минодобив в Мозамбик печели награди за корпоративна
социална отговорност и за социални и икономически постижения през 2009 г.
Добивната промишленост и проектите по минодобив често са комплексни и трудни. В същото време
те могат да бъдат съвършено средство за извличане на допълнителна стопанска изгода от местните
природни богатства, за увеличаване на приходите от износ и за осигуряване на финансови постъпления в
страните на произход под формата на права за експлоатация и корпоративно подоходно облагане. За да
осигури по-голяма прозрачност на плащанията и приходите, ЕИБ оказва дейна подкрепа на инициативата
за прозрачност в добивната промишленост (EITI). Тя популяризира инициативата за прозрачност в добивната промишленост сред заемополучателите и ги насърчава да възприемат принципите на инициативата при отчитането и публикуването на отчетите за приходите в добивната промишленост.
В някои държави, особено в Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, полезните изкопаеми са най-доброто
налично средство за стопанско развитие. Наред с това, проектите в тези сектори могат да създадат постоянни работни места, пряко или косвено, и да осигурят обучение за придобиване на умения по места.
Предвид всичко това, ЕИБ приветства новината, че един от минодобивните проекти, които тя финансира –
титаниевата мина за полезни изкопаеми „Мома” в северен Мозамбик – наскоро е спечелила две големи награди за корпоративна социална отговорност и за социални и икономически постижения. През септември 2009 г.,
на собствениците и операторите на титаниевата мина „Мома”, „Кенмаре рисорсиз” (Kenmare Resources plc), е
връчена президентската награда за най-добра международна програма за корпоративна социална отговорност, връчвана от търговските палати в Ирландия и Министерството за граждански въпроси на Ирландия,
като признание за работата на Асоциацията за развитие „Кенмаре Мома” (KMDA). По-късно, през октомври
2009 г., KMDA печели друга престижна награда за дейности в социалната и икономическата сфера, които благоприятстват общностите в близост до мината. Социално-икономическата награда „Недбанк” е връчена
от жури от независими експерт-оценители след събеседване и тридневен оглед на място на работата на
KMDA и разговори с бенефициентите по проекта. „Недбанк” отправя особено похвални слова за работата на
KMDA в подкрепа на развитието, която е започнала преди началото на рудодобива. Освен това, Асоциацията има цялостно стратегическо виждане и подход „отдолу-нагоре”, както и добри партньорски отношения
с международни и местни неправителствени организации и държавни органи.
Целта на KMDA, основана от „Кенмаре” през 2004 г., е да бъде стожер на социално-икономическото развитие
на общностите в района на мината „Мома”, които наброяват близо 10 000 души. С помощта на местни и
международни партньори, KMDA създава малки предприятия за производство на яйца, бройлери и зеленчукопроизводство, с приходи от 150 000 щ.д. годишно в шест села. KMDA изгражда и мобилна здравна клиника
с общопрактикуващи лекар и зъболекар за посещения по домовете; разработва и проекти за безопасност
на храните и здравни услуги за ХИВ; построява четири нови училища; създава спестовна и кредитна схема;
монтира водни помпи и сформира футболна лига. Много още може да се желае, но живота на всяко едно семейство е бил докоснат от програмата на KMDA. Засега над 200 души са получили пряка подкрепа по линия
на различни социални дейности. Участниците в доходоносните дейности на KDMA печелят повече от минималната заплата в Мозамбик, а служителите в мината получават значително по-високи заплати от
средните за страната.
Проектът за титаниевата мина „Мома” получава финансиране от ЕИБ през 2004 и 2005 г. на обща стойност близо 58 млн. евро по тогава учредения инвестиционен механизъм.
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Постижения на ЕИБ
в привличането на средства
през 2009 г.
Повечето от средствата за кредитиране ЕИБ привлича на
международните капиталови пазари, където набира дългосрочно финансиране чрез облигационни емисии. Банката е
сред водещите кредитополучатели на световните облигационни пазари и увеличи обемите на финансирането си с 33 %
и достигна 79,4 млрд. евро през 2009 г. посредством над 260
операции. По този начин ЕИБ осигури ръст на кредитирането в контекста на програмата за възстановяване на ЕС.

Тези резултати са постигнати в изключително не
предсказуема пазарна среда благодарение на
гъвкавата и балансирана стратегия за финанси
ране на банката. Отличителна черта на стратегия
та е постоянното проследяване на закономерните
колебания в пазарното търсене, съчетано с неот
менно бенчмарково присъствие и разнообразява
не на източниците на финансови средства.
В началото на 2009 г., над пазарите тегне сянка
та на почти пълния срив от средата на октомври
до края на 2008 г. Наред с това е налице крайна
несигурност относно предлагането и търсене
то на облигации на пазарния сегмент на ЕИБ по
ради внезапната поява на правителствени спа
сителни планове и последвалото ги търсене на
привлечени средства. Създалите се пазарни ус
ловия предизвикват внушителна преоценка на
всички активи. В течение на годината условията
на пазара се подобряват в значителна степен, но
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остават белязани от изразена неуравновесеност
и колебания.
През 2009 г. банката привлече 70,2 млрд. евро в
трите си основни валути (евро, лири стерлинги и
щатски долари).
На пазара в евро са привлечени 43,2 млрд. евро,
което представлява повече от половината сред
ства, значително увеличение спрямо 2008 г.
(16,8 млрд. евро или 28,2 % от общата сума). Бенч
марковите емисии на референтни ценни книжа в
еврозоната (EARN) съставляват основната част от
сумата (32,1 млрд. евро). В целевия и структури
рания сегмент се забелязва ясно изразен ръст на
обемите до 11 млрд. евро. В системните си усилия
допълнително да разнообрази източниците на
финансови средства и инвеститорска база, ЕИБ за
първи път навлезе на немския пазар за записи на
заповеди в евро (Schuldscheine) и поименни обли
гации (Namensschuldverschreibungen), като при
влече 2,7 млрд. евро. Наред с това банката емити
ра кооперативни ценни книжа с плаващи ставки
в размер на 4,5 млрд. евро, като синдициращите
банки за първи път бяха само европейски пред
ставители на сектора на кооперативните, попу
лярните и спестовните банки.
През 2009 г. са привлечени 5,8 млрд. лири стер
линги и въпреки занижените обеми на емисиите,
ЕИБ остава найголемият емитент на алтернати
ва на британски ДЦК. Банката съумя да извърши
няколко необичайно големи по размер бенчмар
кови транзакции. Първата бе пуснатата през фев
руари нова облигационна емисия в лири стерлин
ги в размер на 1 млрд., найголямата в историята
на банката емисия с фиксиран доход в единичен
транш. Тя бе последвана през юни от друга изклю
чително голяма емисия в лири стерлинги с фикси
ран доход, в размер на 600 млн. и 20годишен
падеж.
През годината са привлечени 28 млрд. на пазара в
щатски долари. В тази сума са включени пет гло
бални бенчмаркови емисии с фиксирани лихви и
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една емисия с плаваща лихва. С възстановяване
то на пазарите след второто тримесечие разлики
те при финансиране започнаха да се свиват при
следващи емисии. Програмата за бенчмаркови
емисии в щатски долари достигна върхови стой
ности с найголямата в историята на ЕИБ глобал
на облигационна емисия в долари през септември
2009 г. в размер на 5 млрд. щ.д. с тригодишен па
деж. Специализираните транзакции също достиг
наха добри обеми от 5 млрд. щ.д.
Привличането на средства от банката в други валути протече в условията на ясно изразено неже
лание на инвеститорите да поемат рискове, кое
то доведе почти до затваряне на прохождащите
валутни пазари през поголямата част от първо
то полугодие. На този фон е знаменателно, че ЕИБ
постигна 11 % увеличение на привлечените сред
ства в други валути в равностойност на 9,2 млрд.
евро. Банката привлече средства в 16 неосновни
валути през 2009 г. (както и бразилски реали, га
найски кеди и замбийски квача в синтетична фор
ма), което съставлява близо 12 % от цялата про
грама за финансиране. Емисиите в австралийски
долари, швейцарски франкове и японска йени по
стигнаха найголеми обеми.
Нарасна притегателната сила на банката сред инвеститорите с чувство за социална отговорност,
найвече благодарение на новата емисия обли
гации за повишаване информираността относно
климата, пусната на шведския пазар. Основна ха
рактеристика на тези облигации е насочването на
постъпленията от тях към финансирани от банката
проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници и енергийната ефективност. Към края
на 2009 г. голяма част от постъпленията по тези
нови облигации вече са изплатени.

Корпоративно управление

Жозе Мануел Барозу,
Председател на Европейската
комисия, приема Филип
Местад, Президент на
Европейската Инвестиционна
Банка в Брюксел през март
2009 г.
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Корпоративната отговорност
в ЕИБ
Според ЕИБ, корпоративната отговорност и устойчивото развитие представляват добра стопанска практика, защото поставят ударението върху постигането на равновесие
между икономическия растеж, социалното благосъстояние и опазването на околната
среда. За да достигне до широката общественост, ЕИБ доброволно предприема действия извън обсега на необходимия контрол и законови изисквания и последователно
привежда в съответствие своята политика, стандарти и процедури.

ЕИБ се придържа към принципите на корпоративна
та отговорност благодарение на начините, по които
изпълнява мисията си и на вътрешната управленска
система. ЕИБ осъзнава, че пряко влияе на клиентите,
доставчиците и служителите си, както и че нейните съо
ръжения въздействат на околната среда. Банката си
дава сметка за евентуалните последици от нейните
инвестиционни решения и за възможното отражение,
което могат да имат върху световните предизвикател
ствата, пред които е изправено обществото. С други
думи екологичните и социалните критерии са важен
елемент от всички финансирани от ЕИБ проекти.

Нов показател за изменението на
климата дава възможност на банката да отчита проекти, които
спомагат за облекчаване и приспособяване към последствията от
изменението на климата.

С придобиването на все поголяма тежест в дейност
та на банката на усилията за овладяване измене
нието на климата, ЕИБ взе решение да разработи нов
показател за изменението на климата, който е вклю
чен в плана за дейността за периода 20102012 г.
Създава се възможност банката да отчита проекти,
които спомагат за облекчаване и приспособяване
към последствията от изменението на климата по
обективен начин чрез изчисляване на обемите по
подписани проекти, които спомагат за преодолява
не на изменението на климата. Предвижда се про
ектите, посветени на изменението на климата, да

заемат 20 % от заемите на ЕИБ през 2010 г. и да на
раснат на 22 % през 2011 г., и 25 % през 2012 г.
Найновото начинание, в което ЕИБ води и чия
то цел е измерването на въглеродния отпечатък на
банката, е оценката на емисиите от парникови газо
ве, причинени от проекти, финансирани от банката.
ЕИБ работи в тясно сътрудничество с други между
народни финансови институции по обмена на воде
щи практики и информация.
Екологичните стандарти целят да защитят и да подоб
рят природата и изградената от човека среда. По
същия начин, социалните стандарти целят да за
щитят правата на хората, да повишат качеството на
живот на онези, чийто живот е повлиян от финанси
раните от ЕИБ проекти и да осигурят благосъстояни
ето на отделния човек, социалното приобщаване и
устойчивото развитие на общностите.
ЕИБ ограничава своето финансиране до проекти, кои
то съблюдават правата на човека и прилагат соци
алните стандарти на ЕИБ, основани на принципите
в Хартата на основните права на Европейския съюз
и на добрите международни практики. Правата на
човека са обширна тема, която се радва на все по
голямо внимание от страна на обществото и на пра
возащитни групи, които следят дейността на между
народните финансови институции (МФИ) от рода на

ЕИБ желае да спомогне за налагане
на водещи практики в областта
на правата на човека.
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Европейския омбудсман. В това отношение, ЕИБ
се отличава от другите международни финансови
институции.
Всъщност ЕИБ желае да съдейства за въвеждането
на добри практики по отношение правата на човека.
По тази причина през 2010 г. банката организира по
редица от международни семинари на тема „Бизнес
и правата на човека”, за да проучи вижданията на ос
новните заинтересовани групи, особено по отноше
ние на изводите от финансовоправните анализи на
мащабни инвестиционни начинания, на механизми
те за подаване на оплаквания и разрешаване на спо
рове във връзка с правата на човека.
ЕИБ напълно осъзнава как въздейства на околната среда. Сред нововъведенията са стимулите за
служителите за пренасочване от частни средства за
превоз към обществен транспорт и система за упра
вление на околната среда, която осигурява постоян
на възможност за усъвършенстване.
В подкрепа на мерките за опазване на околната сре
да и за намаляване на емисиите от въглероден ди
оксид, през 2009 г. ЕИБ подписа договор с люксем
бургската община за предоставяне на служителите
на карти за безплатен автобусен превоз в градския
транспорт. Според разчетите, 10 % увеличение в
броя на служителите, които редовно използват об
ществен транспорт ще съкрати емисиите от CO2 със
170 тона годишно.

Европейската инвестиционна банка. Гражданското
общество, местните общности и народи многократ
но и съвсем основателно призовават ЕИБ и МФИ да
се съобразяват с безпокойството, породено от по
ложението на правата на човека и околната среда.
Много МФИ, сред които и ЕИБ, са въвели вътрешни
механизми за проверка на подадени жалби. При неу
довлетвореност на засегнатата страна от начина на
действие по жалбата вътрешноведомствено, засег
натата страна има възможност да внесе жалба пред

Новата сграда на ЕИБ получава
оценка „отличен” благодарение на
доказаните си „зелени” качества.

През 2009 г., емисиите от CO2 от дейността на банка
та възлизат на близо 16 576 тона по предварителни
разчети, от които 94 % се дължат на мобилността, 6
% на енергетиката, отпадъците и потреблението на
хартия. Тези резултати представляват спад от 16 %
спрямо общия отчетен обем през 2008 г.
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Откритата през 2008 г. нова сграда на ЕИБ в квартал
Киршберг в Люксембург е известна с постигнатата
екологосъобразност и енергийна ефективност. Тя е
сертифицирана според Кодекса за устойчивост на
сградите по метода за оценка на екологичните по
казатели на сградите на Организацията за изслед
ване на сградите (BREEAM). Това е водещият и най
разпространеният метод за екологична оценка на
сградите в цял свят. Той налага стандартите за най
добри практики в щадящия дизайн и всъщност се е
превърнал в единица мярка за екологичните пока
затели на сградите. В случая с новата сграда на ЕИБ,
тя получава оценка „отличен” благодарение на дока
заните си „зелени” качества.
В поведението си ЕИБ се проявява като отговорен
работодател, който се стреми да развива потенци
ала на служителите си. Политиката и процедурите на
банката са отражение на найдобрата практика и са
в съответствие с променящото се законодателство.
През 2009 г. отдел „Човешки ресурси” продължи да
работи по внедряването на стратегията за много
образието, която бе приета през 2008 г. и вече е не
делима част от стратегията на банката за човешките
ресурси. Стратегията за многообразието се възпри
ема като разковничето за успеха на банката.
Освен че поощрява многообразието в личния със
тав в количествено изражение, банката се стреми да
постигне приобщаване на всички служители на ра
ботното място. „Приобщаване” означава да се цени
неповторимия принос на всеки отделен служител
за колектива . Човек се представя найдобре, когато
работи в атмосфера на уважение и доверие, която
осигурява максимална свобода на действие и неза
висимост по отношение на начина на работа, докато
в същото време се очаква пълна всеотдайност за по
стигане на поставените цели.
Подходът на ЕИБ към работното време е гъвкав. За
да постигне подобър баланс между професионал
ните и личните потребности и да се приспособи към
променящата се работна среда, през 2009 г. банка
та привнесе допълнителни елементи на гъвкавост
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Гъвкав подход към работното
време

в подкрепа на стратегията за многообразието и на
благоприятната за приобщаване работна среда.
Освен това, погъвкавото работно време може да
допринесе за значително ограничаване на въгле
родния отпечатък на банката, като намали служеб
ните пътувания на персонала и потреблението на
енергия.
През 2009 г. бяха въведени погъвкави правила за
работа чрез конферентна връзка, найвече чрез
предоставянето на възможността за преминаване
на такъв режим на работа както постоянно, така и
извънредно. Сред другите нововъведения са раз
пределянето на работното време през цялата го
дина, повече свобода при определяне на присъст
вените часове на служителите, което вече може да
бъде постигнато с лично договаряне между служи
теля и прекия ръководител, и погъвкави правила
за ползване на правото на обезщетение за извънре
ден труд.
През 2009 г., преговорите с представителите на слу
жителите достигнаха връхна точка по реформата
на пенсионната схема. Постигнатата договореност
с представителите на служителите бележи значите
лен напредък, тъй като обхваща не само пенсион
ната схема, но и предвижда допълнителни мерки за
поддържане на високо равнище на осигурителното
покритие за служителите.
На последно място, през 2009 г. бяха преразгледани
правилата за временна и/или частична нетрудоспо
собност. Този нов подход предвижда погъвкави ре
шения по отношение на редица здравномедицин
ски въпроси. През 2013 г. ще бъде проведен преглед
на прилагането на тези правила при консултации с
представителите на служителите.
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Обединяване на усилията с ЕС
и с международните партньорски
институции

Постоянният открит диалог и засиленото сътрудничество с европейските институции, които подготвят, предлагат и вземат решения за политиката на ЕС са от изключително значение за постигане целите на банката.
ЕИБ работи съвместно с европейските институции като стратегически и
деен партньор и в същото време поддържа тясно сътрудничество с други международни и двустранни институции.

Сътрудничеството със Съвета на Европейския
съюз и през 2009 г. бе много наситено. Президен
тът Мейстад участва активно в разискванията на
министрите на икономиката и финансите по вре
ме на месечните заседания на Съвета по иконо
мически и финансови въпроси (ЕКОФИН), като ги
запозна със становището на Групата на ЕИБ и ней
ния принос за важни аспекти от политиката на ЕС.
ЕКОФИН оцени експертните знания на ЕИБ в об
ластта на подпомагането на инвестиции, особено
предвид финансовия и икономически срив и фак
та, че банката се присъедини към колективните
усилия на държавитечленки и на Комисията за
преодоляване на кризата.

ЕИБ работи съвместно с европейските институции като стратегически и деен партньор

Седмият мандат (20092013 г.) на Европейския
парламент също започна на фона на загриженост
та за икономическото и социалното положение.
Президентът Мейстад бе поканен на откритите
обсъждания на няколко парламентарни комисии,
като сред тях изпъкват Бюджетната комисия, Ко
мисията за развитие, Комисията по икономически
и парични въпроси, Комисията за бюджетен кон
трол. През 2009 г., пленарните заседания на Ев
ропейския парламент по годишния му доклад за
дейността на ЕИБ бяха съчетани с годишния док
лад на ЕБВР, който бе одобрен почти единодуш
но. ЕИБ се придържа изцяло към препоръките на
Европейския парламент. Парламентът и Съветът
съвместно ще вземат решение относно междин
ния преглед на външния мандат на банката.
Тясното сътрудничество с Европейската комисия продължи да поражда допълнителни съв
местни инициативи. Една от тях бе Инициативата
за микрофинансиране ПРОГРЕС (PMF). Под ръко
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водството на ЕИФ, инициативата ще привлече до
200 млн. евро от Комисията и ЕИБ за нов механи
зъм, който ще финансира институции за микро
финансиране, в чието полезрение са помалките
предприятия, социалната икономика, или остана
ли без работа хора със затруднения по завръщане
на пазара на труда. Заедно с Генерална дирекция
за регионална политика, банката положи плодот
ворни усилия за резултатната работа на четирите
„Дж”та („Джесика”, „Джереми”, Джасмин” и „Джас
пърс”) и подсили изпълнението по тези съвместни
инициативи.
Наред с това, ЕИБ работи в тясно сътрудничество с
Европейската комисия за ускоряване преминаване
то на ЕС към нисковъглеродна икономика, особено
в светлината на Европейския стратегически план за
енергийни технологии (SET Plan), в чийто замисъл е
ускореното внедряване на икономични нисковъг
леродни технологии. Предвид това, банката и Ко
мисията обединиха усилията си за създаването на
демонстрационни програми за нови технологии с
цел улавяне и съхранение на въглерода.
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ването, пускането в действие и изпълнението на
Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море
(BSS), Наред с това, банката участва в разработва
нето на подобна макрорегионална стратегия за
поречието на р. Дунав.
Банката работи в тясно сътрудничество с Коми
сията и държавитечленки в рамките на експерт
ната работна група за обединяване на заемите и
безвъзмездната помощ извън ЕС. Институциите
обединиха и финансовите средства по линия на
Инфраструктурния доверителен фонд ЕСАфрика
и новата Инвестиционна рамка „Западни Балка
ни”, чието начало бе положено през 2009 г. Банка
та сътрудничи с Комисията по мерките срещу кри
зата в развиващите се страни, в съответствие със
заключенията на Съвета от май 2009 г. Комисията
реши да отпусне допълнителни 200 млн. евро от
Европейския фонд за развитие на Инфраструктур
ния доверителен фонд ЕСАфрика. Посредством
„Източно партньорство”, ЕИБ, Комисията, Сканди
навската инвестиционна банка, ЕБВР и Групата на
Световната банка си взаимодействаха по създа
ването в края на 2009 г. на „Партньорство за енер

ЕИБ засили и дейността в подкрепа на програми
те за енергийна ефективност (EE) и възобновя
ема енергия (ВЕ), които местните и регионалните
власти разработват, особено предвид инициати
вата „Пакт на кметовете”, която се роди през фев
руари 2009 г. с цел да бъдат намерени решения
за обществените сгради, уличното осветление и
чист обществен транспорт. Приносът на банката
по тази инициатива се изразява в ръст на креди
тирането за градски екологични проекти, които
развиват потенциала за ЕЕ и ВЕ и управление на
механизма за подготовка на проекти (ЕЛЕНА – Ев
ропейско подпомагане на местната енергетика). С
бюджет от 15 млн. евро под управлението на ЕИБ,
ЕЛЕНА съдейства за подготовката на мащабни
програми за инвестиции в устойчива енергетика в
градовете и регионите, които биха могли да отго
варят на условията за съфинансиране от ЕИБ.
В областта на европейското териториално сътруд
ничество, ЕИБ е основен партньор в разработ

Среща между заинтересованите страни и “Комитета на мъдреците”,
председателстван от Мишел Камдесю в Брюксел през април 2010 г.
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гийна ефективност и околна среда”, което съчета
ва заеми и безвъзмездна помощ за проекти в този
район. Освен това, ЕИБ и Комисията, с помощта на
ЕБВР, работят съвместно по създаването на Меха
низъм за МСП за съседните страни на изток, което
също обединява заеми и безвъзмездна помощ.
Банката поддържа постоянен диалог и взаимно
изгодни отношения с Европейския икономически и социален комитет (EESC) и с Комитета на
регионите (CoR). Както и през предходните годи
ни, ЕИБ участва в годишните „Дни на отворените
врати”, организирани от Комитета, в сътрудничест
во с генерална дирекция „Регионална политика”
на Комисията. Тя проведе работна среща на тема
„Групата на ЕИБ и структурните фондове на ЕС в

ЕИБ се стреми към по-тясно сътрудничество между финансовите институции

подкрепа на иновациите в регионите” и участва в
семинари, посветени на микрокредитирането, на
„Джасмин”, Джереми” и Джесика”, на енергетиката
(плана за действие за устойчива енергетика съв
местно с „Пакта на кметовете”), както и на сближа
ването (инструменти за финансов инженеринг в
обхвата на политиката за сближаване).
През 2009 г. банката засили тясното си взаимо
действие с други международни финансови институции и европейски двустранни институции,
найвече в контекста на дейността на ЕИБ извън
ЕС. Съвместните действия срещу кризата породи
ха няколко инициативи, които намериха реализа
ция през годината. Сред тях са „Съвместен план за
действие на МФИ” в подкрепа на банковата систе
ма и на кредитирането на реалната икономика в
Централна и Източна Европа  съвместна иници
атива на ЕИБ, ЕБВР и Групата на Световната бан
ка; кризисният инфраструктурен механизъм на
Международната финансова корпорация, в който
ЕИБ влага кредитни средства в размер до 1 млрд.
евро; инициативата на Международната финан
сова корпорация за микрофинансиране, в която

През ноември 2009 г. ЕИБ и ОИСР подписаха съвместна декларация за сътрудничество
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Среща в ЕИБ на ръководителите на многостранните банки за развитие, проведена на 9 април 2010 г.

банката влива 100 млн. щ.д.; и пакетът мерки сре
щу кризата по Инструмента за предприсъедини
телна помощ, поточно за енергийна ефективност
на Западните Балкани и Турция (посредством Фон
да за енергийна ефективност в Югоизточна Евро
па) и за МСП в Турция.
Освен това банката си сътрудничи с МФИ чрез
участие в междуинституционални мерки по хори
зонтални инициативи, като съвместното заявле
ние за изменението на климата на Международ
на банка за развитие, публикувано през декември
2009 г. През октомври банката организира първа
та по рода си среща на ръководителите на Меж
дународната банка за развитие и на международ
ни финансови институции в Истанбул по време
на годишната среща на СБ/МВФ. През ноември
банката и ОИСР подписаха съвместно изявление
за сътрудничество. Засили се сътрудничество
то с ЕБВР и Банката за развитие на Съвета на Ев
ропа, особено с влизането в действие на Инфра
структурната инициатива за Западните Балкани,
както и със страните по линия на политиката за
добросъседство.

ЕИБ се стреми към потясно сътрудничество с фи
нансовите институции и поде инициатива за вза
имопомощ с Френската агенция за развитие и с
KfW, по силата на която трите институции ще на
сочат усилията си към постигане на повисока
съвкупна ефективност по проекти със съфинан
сиране чрез взаимно признаване и прилагане на
стандартите и процедурите на всяка една от ин
ституциите. По време на протичащата в момен
та пилотна фаза ще бъде натрупан опит с цел той
да намери приложение в широк кръг институции.
Наред с това, ЕИБ подписа споразумения за съфи
нансиране с Азиатската банка за развитие и с про
грамата за възобновяема енергия на Пакистан,
които предвиждат възлагане на обществени по
ръчки, извършване на плащания и други админи
стративни задачи.
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Прозрачност, обществен достъп
до информация и отношения
с гражданското общество

Общественото разгласяване на информация е важен
показател за спазването от страна на ЕИБ на поетия анга
жимент за прозрачност. По тази причина ЕИБ непрестан
но подобрява качеството на предоставяната за дейност
та й информация. Банката е едиствената международна
финансова институция, която публикува ежегодно пре
разглеждания тригодишен поетапен бизнес план – Опе
ративния план на банката (COP). Интернет сайтът на ЕИБ
е основна трибуна за активно разпространение на ин
формация сред обществеността, който през 2009 г. е по
сетен от близо 6,8 млн. души (спрямо 4 млн. през 2008 г.).
През 2009 г. страницата на ЕИБ www.eib.org бе прера
ботена, за да откликне попълно на потребностите на
външните посетители и да отрази водещите практики на
деня с оглед на уеб дизайна и функционалността. През
2009 г. в сайта на банката е публикувана информация за
над 500 проекта в процес на оценка, заедно с други важ
ни документи по темата за прозрачността, като заявле
нието на банката за екологичните и социалните принци
пи, политиката за сигнализиране на нарушения и новата
преработена междинна политика по отношение на оф
шорните финансови центрове.

ЕИБ укрепва прозрачността и отчетността си пред гражданите

Според ЕИБ, в качеството й на банка и обществена институция, откритото споделяне на информация за начина на вземане
на решения, на работа и на изпълнение
на политиката на ЕС укрепва доверието
в нея и отчетността пред гражданите. Освен това прозрачността води до повишаване на ефективността и устойчивостта
на операциите на банката, намалява риска от корупция и подобрява отношенията с външните участници.

Ключов елемент във взаимоотношенията на банката с
гражданите е нейната политика за разгласяване на ин
формация, която е основана на презумпцията за раз
криване на информация, освен ако няма уважителна
причина това да не се прави. Тя бе подложена на пре
разглеждане през 2009 г. чрез широко обществено
допитване, което обхвана и политиката на ЕИБ за про
зрачността (2004), както и политиката за механизма за
подаване на жалби (2008). След одобрение от страна
на Съвета на директорите в началото на 2010 г., полити
ката вече е в сила. Всяка година ЕИБ публикува на сайта
си оценка за изпълнението на политиката за обществе
но разгласяване.
Банката провежда обществени допитвания по опре
делени фирмени и многосекторни политики, които
обикновено са от интерес за всички съпричастни на
ЕИБ. Главна цел на допитванията е да бъдат подтикна
ти заинтересованите лица да дадат своя принос и да
се доразвие прозрачността и отчетността. Вътрешна
комисия е натоварена с прегледа и оценката на напра
вените от заинтересованите лица предложения. След
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одобрение от Управителния комитет, окончателния
вариант на проектополитиката се публикува с инфор
мационна цел на сайта на ЕИБ петнадесет дена преди
разглеждането от Съвета на директорите, заедно с док
лад за общественото допитване. В доклада се очерта
ва начина на провеждане на допитването, прави се
обзор на предложенията на всички заинтересовани
лица и се представя обосновката на банката дотолко
ва, доколкото тези предложения са били приети. След
одобрението на Съвета, политиката се публикува на
сайта и, по преценка, в „Официален вестник” на Евро
пейския съюз. След проведеното обществено допит
ване по политиката за разгласяване през 2009 г., през
2010 г. предмет на обществено допитване ще бъде по
литиката на банката за кредитиране на транспорта. По
отношение на някои документи за политиката й, ЕИБ
разчита и на опростени допитвания в интернет или на
непринудени срещи със заинтересовани лица, в зави
симост от вида и съдържанието на документа или за
сегната тема.

да работни срещи с негови представители. Пролетни
ят семинар за гражданските организации бе посветен
на сухопътния транспорт и биоразнообразието. Друго
важно събитие е годишния брифинг за гражданските
организации, който се провежда всяка година в Брюк
сел. През март 2009 г. банката представи резултатите за
2008 г. и пускането на интернет страница за граждан
ското общество в сайта на ЕИБ. Последната среща бе
проведена на 25 февруари 2010 г. и на нея бяха обсъде
ни постигнатите от банката резултати през 2009 г.

Отношенията на банката с гражданското общество,
в т.ч. НПО и други заинтересовани групи, се основават
на ясното съзнание, че тези организации биха могли да
дадат ценен принос в разработването на политиката на
ЕИБ. Те могат да съдействат на банката да осъзнае по
добре проблемите по места и да осигурят друга ценна
информация за повишаване качеството на финансира
ните от нея проекти.

Банката и занапред ще продължи да поддържа работни
взаимоотношения с експертни организации на граж
данското общество, но в същото време държи да съх
рани и да развие връзките си с НПО, които се застъпват
за нейната политика и агитират в полза на дейностите
й. През последните няколко години контактите с тези
организации зачестиха, като придобиха поголяма диа
логичност. Значението, което банката придава на тези
връзки, бе потвърдено от участието й в прояви, органи
зирани от НПО. Самата банка организира няколко кръг
ли маси с участието на тези НПО, на които бяха обсъде
ни конкретни въпроси като улавяне и съхранение на
въглерода, Европейския механизъм за чист транспорт,
изменението на климата, чистата енергия, ядрения и
въглеродния отпечатък, офшорните финансови цен
трове и екологичните и социалните процедури на бан
ката за инвестиции в развиващите се страни.

Банката поддържа диалог и отношения на сътрудничество и
партньорство
Взаимодействието с организациите на гражданското
общество се координира от звеното за гражданското
общество. То изпълнява ролята на свързващо звено,
което следи за съгласуваността и качеството на обме
на, и активната работа с гражданското общество. Зве
ното търси контакти с организации, които могат да по
могнат на обществеността, и поконкретно на засегнати
от операциите на банката граждани, да получат достъп
до информация за банката. В рамките на протичащия с
гражданското общество диалог, ЕИБ редовно провеж

Банката поддържа диалог и си сътрудничи със специа
лизирани организации, които споделят определени
цели или интереси на банката като Лисабонската стра
тегия, устойчивото развитие, опазването на околната
среда, преодоляването на бедността. През 2009 г. ЕИБ
продължи да развива сътрудничеството с „Прозрач
ност без граници”, Световния съюз за опазване на при
родата (IUCN) и инициативата за прозрачност в добив
ната промишленост (EITI).

На ниво проекти банката продължи взаимодействие
то и съвместната работа с гражданските организации и
групи по редица проекти в енергетиката и рудодобива
в страните от АКТ и Латинска Америка, а също така про
учва възможностите за участие на НПО в проекти с дос
тъп до средства за техническа помощ.
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Лисабонският договор предвижда
поголяма гъвкавост в дейността
на банката

Политиката, която ЕИБ подкрепя, вече е скрепена с Лисабонския договор, докато средствата за постигане на заложените в нея цели са
предвидени в приложения устав. Договорът осигурява на банката
гъвкави възможности за подпомагане на целите в политиката на ЕС,
като например опростяване на вземането на решения и текущото управление, както и предоставяне на ЕИБ на по-голям набор от финансови инструменти за изпълнение на отредената й роля.

В областта на политиката, Договорът залага пред
поставки за обща енергийна политика, придава офи
циален вид на европейската космическа политика и
пренаписва целите на икономическото сътрудни
чество и политиката за развитие. В тези области бан
ката активно подкрепя целите на ЕС, като сред тях са
изграждането на трансевропейските мрежи, научни
те изследвания и разработки или кредитна дейност
извън ЕС.

Договорът дава по-голяма свобода на действие на банката по предоставянето на финансови средства и опростява вземането на
решения

Наред с това, Договорът дава поголяма свобода на
действие на банката по предоставянето на финан
сови средства, опростява вземането на решения,
укрепва контрола на отчетността, открива възмож
ности за нови видове финансова и нефинансова
подкрепа, разширява обхвата на техническата по
мощ за държавите и организаторите на проекти.
С Договора се въвеждат важни промени в реда на
вземане на решения от Съвета на гуверньорите,
в чийто състав влизат министрите на финансите и
икономиката на ЕС. Обикновените решения и в бъ
деще ще бъдат вземани с мнозинство от присъст
ващите, които представляват наймалко 50 % от за
писания капитал на банката. Въвежда се обаче нов
праг за квалифицирано мнозинство (18 гласа, които
да представляват 68 % от записания капитал), който
заменя условието за единодушно гласуване по кре
дитни операции на ЕИБ извън ЕС.
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Нова разпоредба възлага правомощия на отговор
ните за текущото ръководство на банката лица да
предприемат всички необходими неотложни мер
ки за преструктуриране на финансовите операции,
за да бъдат защитени интересите на банката. Съве
тът на гуверньорите вече разполага с правомощия
да учредява поделения или други юридически лица
с правосубектност и финансова автономност, като
например Европейския инвестиционен фонд, по си
лата на единодушно гласуване, без това да налага
изменение в Договора (каквото бе необходимо при
създаването на ЕИФ в средата на 90те години на ми
налия век).
Новият устав въвежда пошироко определение на
ролята на банката като „предоставянето на финансиране”. В допълнение към обичайните заеми и га
ранции, банката вече има възможност полесно да
придобива дялово участие. Предвидени са обаче
ограничения за придобиването на дялове, като сред
тях е изискването реда и условията за подобни опе
рации да бъдат одобрени с квалифицирано мнозин
ство от членовете на Съвета на директорите на бан
ката. Според устава, дяловото участие се предвижда
като „допълнение към заем или гаранция, доколкото
това е необходимо за финансирането на инвестиция
или програма.” Освен това, в новия устав се съдържа
извънредна разпоредба, която да осигури покритие
на порискови операции в категорията „специална
дейност”, относително равностойна на съществу
ващия инфраструктурен фонд на банката, фонда за
рисков капитал и операциите за структурирано фи
нансиране. Средствата за тях ще продължат да се
осигуряват от целеви резерви.
Преработена е и формулата за изчисляване на мак
сималния размер на финансирането, което банката
може да предостави като дял от записания капитал
(коефициент на кредитна задлъжнялост). На послед
но място, уставът вече изрично урежда предоставя
нето на техническа помощ за подготовка на проекти
на ранен етап или за изпълнение на проекти в на
преднал етап.
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Органи на управление на ЕИБ

Съветът на гуверньорите се със Съветът на директорите разпола
тои от министри, определени от всяка от 27те дър
жавичленки – обикновено това са министрите на
финансите. Съветът залага насоките на кредитната
политика, утвърждава годишните финансови и ба
лансови отчети, решава какво да бъде участието на
банката във финансови операции извън Европей
ския съюз, а също така и увеличението на капитала.
Освен това Съветът назначава членовето на Съвета
на директорите, на Управителния комитет и на Одит
ния комитет.

га с изключителни правомощия при вземане на ре
шения за предоставяне на финансови средства, най
вече под формата на заеми, гаранции и привлечени
средства. Той следи за надлежното функциониране
на банката и за спазване при нейното управление на
разпоредбите на Договора и на устава, както и на об
щите насоки, възприети от гуверньорите. По пред
ложение на държавитечленки, членовете на Съвета
се назначават от гуверньорите за срок от пет години,
който може да бъде подновен, и се отчитат единстве
но пред банката.
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Съветът на директорите е в състав от 28 директори,
като всяка държавачленка предлага по един дирек
тор, а един директор се предлага от Европейската
комисия. Има 18 заместници, което означава, че ня
кои длъжности се съвместяват от групи държави.
С оглед разширяване обхвата на професионалната
подготовка на Съвета на директорите в определе
ни области, Съветът може да привлече максимално
шестима експерти (трима директори и трима замест
ници) за участие в заседанията на Съвета в качество
то им на консултанти без право на глас.
Освен ако не е предвидено друго в устава, решени
ята се вземат с мнозинство от наймалко една трета
от имащите право на глас, които представляват най
малко 50 % от записания капитал.

Капитал:

дяловото участие на всяка държа
вачленка в капитала на банката зависи от икономи
ческата тежест на страната в Европейския съюз (из
разено в БВП) към момента на присъединяването.
Според устава, банката има право да отпуска заеми и
да предоставя гаранции, чийто общ максимален раз
мер превишава два пъти и половина размера на ней
ния капитал, резерв, неразпределен резерв и изли
шъци по отчета за приходите и разходите. От общия
размер на последния се приспада сума, равна на за
писания капитал (независимо дали е внесен или не)
за целите на дялово участие на банката.
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Одитният комитет

е незави
сим орган, пряко подчинен на Съвета на гу
верньорите, който е отговорен за одита на
отчетите на банката и за удостоверяване на
съответствието на операциите на банката с
добрата банкова практика. Всяка година Съ
ветът на директорите удостоверява, че опе
рациите на банката и счетоводните книги са
водени по надлежния ред. Към момента на
приемане на финансовите отчети от Съве
та на директорите, Одитният комитет пред
ставя свое становище по него. Докладите на
Одитния комитет за резултатите от провер
ката за предходната година се изпращат на
Съвета на гуверньорите, като се прилага го
дишния отчет на Съвета на директорите.
Одитният комитет се състои от шестима чле
на и трима наблюдатели, назначени от гу
верньорите с тригодишен мандат.

Към 1 април 2009 г. записаният капитал на банката
възлиза на над 232 млрд. евро.
Одитният комитет

Дейността на тези органи е уредена в устава на банката и в правилника за дейността. Списъчният състав на органите на управление на
ЕИБ, биографичните справки и допълнителната информация за възнагражденията редовно се публикуват и актуализират на интернет
страницата на банката на адрес: www.eib.org.
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Управителен комитет на ЕИБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Филип МЕЙСТАД (Philippe MAYSTADT) 2. Филип де ФОНТЕН ВИВ КЮРТАЗ (Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ) 3. Саймън
БРУКС (Simon BROOKS) 4. Карлош ДА СИЛВА КОШТА (Carlos DA SILVA COSTA) 5. Матиас КОЛАЦ-АНЕН (Matthias KOLLATZ-AHNEN)
6. Ева ШРАЙБЪР (Eva SREJBER) 7. Марта ГАЙЕЧКА (Marta GAJĘCKA) 8. Дарио СКАНАПИЕКО (Dario SCANNAPIECO) 9. Плутархос
САКЕЛАРИС (Plutarchos SAKELLARIS)

Управителният комитет е постоянния колективен орган на уп

равление на банката. Той се състои от девет души. Под надзора на президента и
на Съвета на директорите, Управителният комитет осъществява оперативното
ръководство на ЕИБ, подготвя решенията на директорите и следи за тяхното из
пълнение. Президентът председателства заседанията на Съвета на директорите.
Членовете на Управителния комитет се отчитат единствено пред банката; те би
ват назначавани от Съвета на гуверньорите по предложение на Съвета на дирек
торите за срок от шест години, който подлежи на подновяване.
Съгласно устава на банката, президентът е и председател на Съвета на директорите.
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Колективно управление на банката и надзорни функции на неговите членове
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(Състояние към 01/05/2010 г.)

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Филип МЕЙСТАД (Philippe MAYSTADT) президент
Обща стратегия
Институционални въпроси, отношения с останалите международни финансови институции
Отчети на главния инспектор, на финансовия контрольор и на началника на Службата за вътрешен контрол
Човешки ресурси
Вътрешни комуникации
Политика на равни възможности; председател на Съвместния комитет за равни възможности
Председател на Управителния съвет на ЕИФ
Председател на Бюджетния комитет

2

Филип дьо ФОНТЕН ВИВ КЮРТАЗ
(Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ) вицепрезидент
Операции по финансиране във Франция и в страните
партньори от Средиземноморския басейн
Външни комуникации
Прозрачност и политика на предоставяне на
информация
Отношения с неправителствените организации

➾
➾
➾
➾

3 Саймън БРУКС (Simon BROOKS) вицепрезидент
➾ Операции по финансиране в Обединеното кралство
и Нидерландия
➾ Опазване на околната среда
➾ Вътрешен одит, външен одит и отношения с Одитния
комитет
➾ Вътрешен контрол
➾ Отношения с Европейската сметна палата
➾ Отношения с Европейската служба за борба с измамите
(ОLAF) и с Европейския омбудсман
➾ Сграден фонд, работна среда и материалнотехническо
осигуряване
4
➾
➾
➾
➾

Карлош ДА СИЛВА КОШТА (Carlos DA SILVA COSTA)
вицепрезидент
Операции по финансиране в Испания, Португалия,
Белгия, Люксембург, Латинска Америка и Азия
Правни аспекти на операциите и продуктите
Финансиране
Президент на Комитета по изкуствата

6 Ева ШРАЙБЪР (Eva SREJBER) вицепрезидент
➾ Операции по финансиране в Финландия, Швеция, Естония,
Латвия, Литва, в съседните страни на изток от ЕС, в страните
от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA)
и страните от Централна Азия
➾ Икономика на знанието
➾ Последваща оценка на операциите
➾ Информационни технологии
➾ Председател на Комитета за субсидии
7 Марта ГАЙЕЧКА (Marta GAJECKA) вицепрезидент
➾ Операции по финансиране в Полша, Чехия , Унгария,
Словакия, Словения и България
➾ Трансевропейски транспортни и енергийни мрежи
➾ Корпоративна социална отговорност
➾ Заместникгуверньор на ЕБВР
8
➾
➾
➾
➾
➾
9
➾

5
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Матиас КОЛАЦ-АНЕН (Matthias KOLLATZ-AHNEN)
вицепрезидент
Операции по финансиране в Германия, Австрия,
Румъния, Хърватия и Турция
Финансиране на малки и средни предприятия (МСП)
Икономическо и социaлно сближаване; конвергенция
Програми JАSPERS и JESSICA
Реструктуриране на заеми
Член на Управителния съвет на ЕИФ
Член на Комитета за субсидии
Член на Комитета за изкуства

Група на ЕИБ

➾
➾
➾
➾
➾

Дарио СКАНАПИЕКО (Dario SCANNAPIECO)
вицепрезидент
Операции по финансиране в Италия, Малта и Западните
Балкани
Управление на рискове
Планиране и бюджет
Ефективност на разходите
Гуверньор на ЕБВР
Плутархос САКЕЛАРИС (Plutarchos SAKELLARIS)
вицепрезиден
Операции по финансиране в Гърция, Кипър, Дания,
Ирландия , в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн (АКТ) и в Южна Африка
Енергетика
Икономически, финансови и отраслови проучвания
Прилагане на новото Споразумение от Базел (Bâle II)
Счетоводство
Член на Комитета за изкуства
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(състояние към 01.05.2010 г.)

Устройствена схема
Генерален секретариат и „Правна дейност”

u

Дирекция „Управление и преструктуриране на транзакции”

Алфонсо КЕРЕХЕТА (Alfonso QUEREJETA)

Клаус ТРЬОМЕЛ (Klaus TRÖMEL)

генерален секретар и генерален директор на „Правна дейност“

директор

Вътрешноинституционална дейност
Доминик дьо КРЕЙЕНКУР (Dominique de CRAYENCOUR)

u

директор

Правна дейност: институционални и финансови въпроси
Никола БАР (Nicola BARR)

u

Финансова дирекция

Правна дейност: оперативни въпроси
Герхард ХЮЦ (Gerhard HÜTZ)

Бертран дьо МАЗИЕР (Bertrand de MAZIÈRES)
генерален директор

директор

u

Капиталови пазари

u

Касови операции

u

Прогнози и плащания по операции

заместник-генерален директор на „Правна дейност”

Генерална дирекция по изготвяне на стратегии

Барбара БАРГАЛИ ПЕТРУЧИ (Barbara BARGAGLI PETRUCCI)
Анели ПЕШКОФ (Anneli PESHKOFF)

Реми ЖАКОБ (Rémy JACOB)

Хайнц ОРБЕРС (Heinz OLBERS)

генерален директор
Финансов контрольор и директор на „Информационни системи”

u

Стратегия и контрол на управлението

u

Комуникации

u

директор

Информационни технологии

генерален директор

u
директор

Сграден фонд, логистика и документация
Патриша ТИБЕЛС (Patricia TIBBELS)

Пиерлуиджи ДЖИЛИБЕРТ (Pierluigi GILIBERT)

Константин ХРИСТОФИДИС (Constantin CHRISTOFIDIS)

Транспорт и енергетика

u

Конвергенция и околна среда

u

Програма „Джаспърс”

Кристофър ХЪРСТ (Christopher HURST)
Ги КЛОС (Guy CLAUSSE)
Аугустин АУРИЯ (Agustin AURÍA)

генерален директор

Нови продукти и специална дейност
Томас БАРЕТ (Thomas BARRETT)

u
u
u

Централна Европа

u

Адриатика

u

Югоизточна Европа

Йоахим ЛИНК (Joachim LINK)
Ромуалдо МАСА БЕРНУЧИ (Romualdo MASSA BERNUCCI)
ЖанКристоф ЛАЛУ (JeanChristophe LALOUX)

директор

директор

директор

Пер ЙЕДЕФОРС (Per JEDEFORS)
генерален директор (изпълняващ длъжността)

u

Кредитни рискове

u

Финансови и оперативни рискове

директор

директор

директор

директор

Пер ЙЕДЕФОРС (Per JEDEFORS)
Ален ГОДАР (Alain GODARD)

директор

директор

Главна инспекция
Ян Вилем ван дер КААХ (Jan Willem van der KAAIJ)
главен инспектор

Балтийски страни
Тилман САЙБЕРТ (Tilman SEIBERT)

директор

началник „Вътрешен контрол”

Мартин КЮРУЪН (Martin CURWEN)

Отдел „Човешки ресурси”

генерален директор

Мишел ГРИЛИ (Michel GRILLI)

Съседни и партниращи на Европа страни
Клаудио КОРТЕЗЕ (Claudio CORTESE)

u

Африка, Кариби, Тихоокеански басейн – Инвестиционен
механизъм

u

Латинска Америка и Азия

Патрик УОЛШ (Patrick WALSH)
Франсиску де ПАУЛА КОЕЛЮ (Francisco de PAULA COELHO)

Служба „Вътрешен контрол” на Групата на ЕИБ
Матиас МАРТЕНС (Matthias MAERTENS)

Дирекция „Финансиране извън Европейския съюз
и страните-кандидатки”

u

директор

Дирекция „Управление на рисковете”

директор

Испания, Португалия
Карлос ГИЙЕ (Carlos GUILLE)

u

директор

Западна Европа
Лоран дьо МОТОР (Laurent de MAUTORT)

Иновации и конкурентоспособност

u
директор

Дирекция „Финансиране в Европейския съюз и в страните-кандидатки”

u

директор

Граматики ЦИНГУПАПАДОПЕТРУ
(Grammatiki TSINGOUPAPADOPETROU)

говорител и директор

Дерек БАРУАЙЗ (Derek BARWISE)
u

директор

Дирекция „Проекти”

Юрген МЬОРКЕ (Jürgen MOEHRKE)
Констанс КАН (Constance KANN)

директор

директор

директор

директор

директор

Списъчният състав на органите на управление на ЕИБ, биографичните справки
на генералните директори и на ръководителите на отдели, и допълнителна
информация за възнагражденията редовно се публикуват и актуализират на
интернет страницата на банката на адрес: www.eib.org
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Органи на управление на ЕИФ

Ръководство на ЕИФ
(състояние към 12.04.2010 г.)

Ръководството и дейността на ЕИФ се осъществя
ват от следните три органа:
➾ Общо събрание на акционерите (ЕИБ, Европей

ски съюз, 31 финансови институции), което се
свиква наймалко веднъж годишно;
➾ Съвет на директорите, състоящ се от седем
члена и седем заместници, които освен другите
си задължения, вземат решения относно дей
ността на фонда;
➾ Генерален директор, който отговаря за упра
влението на фонда в съответствие с разпоред
бите на устава, насоките и указанията, одобре
ни от Съвета на директорите.
Отчетите на ЕИФ се подлагат на проверка от трич
ленен одитен комитет, назначен от Общото събра
ние и от независими външни одитори.

Генерален директор
Ричърд ПЕЛИ (Richard PELLY)

Зам.- генерален директор
ЖанМари МАГНЕТ (JeanMarie MAGNETTE)

Секретар
Мария ЛЕАНДЕР (Maria LEANDER)

Директор на „Управление
на транзакции и отношения”
Джон А. ХОЛОУЕЙ (John A. HOLLOWAY)

Директор на „Управление на мандата,
разработване на продукти и
внедряване”
Марк ШУБЛИН (Marc SCHUBLIN)

Подробна информация за органите на управление на ЕИФ (състав, биографични справки на членовете, възнаграждение) и отделните служби
(състав, биографични справки на генералните директори и на директорите, възнаграждения на всички служители) редовно се публикува и
актуализира на интернет страницата на ЕИФ на адрес: www.eif.org.
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Адреси на Групата на ЕИБ

Европейска инвестиционна банка
98100, boulevard Konrad Adenauer – L2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Европейски инвестиционен фонд
96, boulevard Konrad Adenauer – L2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
Адресите на представителствата на банката можете
да намерите на нейния сайт: www.eib.org

ЕИБ благодари на организаторите на проекти и на доставчиците, предоставили снимков материал, използван в този доклад:
Корица, стр. 10, стр. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), стр. 8 France Lisi, стр. 9 Renault Design Twizzy, стр. 12 France
STMicroelectronics, стр. 15 © G.P.M.H., стр. 16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, стр. 18 Flughafen/Airport Berlin-Schönefeld
– © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), стр. 21 Tramway de Nancy – Didier Cocatrix, снимка, стр. 26 Germasolar, стр. 35 Gare de Lyon
Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, стр. 46 © Европейски общности 2009, стр. 52 ОИСР Снимка: Benjamin Renout, стр. 56 :
© Съвета на ЕС
Оформление: EIB Graphics Workshop.
Отпечатано в „Imprimerie Jouve” върху хартия с гладко покритие (MagnoSatin) с печатарски мастила на основата на растителни масла. сертифицирано в съответствие с правилата на Съвета за стопанисване на горите (FSC). Хартията съдържа 100 %
чиста целулоза (от която най-малко 50 % от гори с регламентиран дърводобив).
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