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Основни резултати през 2011 г.

Заемите за приспособяване към изменението на климата съставляват близо  
една трета от общия размер на заемите на ЕИБ от 18 млрд. евро

ЕИБ финансира инсталирането на вятърни и слънчеви електроцентрали с мощност над 4 000 мегавата, които 
ще осигурят природосъобразна електроенергия за над два милиона домакинства.

ЕИБ отпуска заеми в размер на близо 11 млрд. евро  
за транспортни мрежи, които укрепват транспортните връзки в Европа.

Високоскоростен влак TGV, Франция

Вятърната електроцентрала EnBW Baltic 1, Германия

Общият размер на отпуснатите от ЕИБ  
кредити достига 61 млрд. евро.

ЕИБ финансира 454 проекта в 70 страни.



Банката инвестира близо 10 млрд. евро  
в икономиката на знанието.

Средствата за 
регионите в Европа, 
засегнати най-тежко 

от икономическата 
и финансовата 

криза, достигат 
20 млрд. евро.

74 региона 
получават средства 

от заемите на ЕИБ за 
сближаване.

120 000 малки и средни предприятия  
в Европа получават средства,  

предоставени от Групата на ЕИБ.

Общият размер на финансирането от Групата 
на ЕИБ  за малки и средни предприятия, както 

и за предприятия със средна капитализация 
в ЕС достига 13 млрд. евро.

Болницата Nya Karolinska Solna, Швеция
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в икономиката въобще, като изплати  60 млрд. евро 
на МСП, фирми, организатори на инфраструктурни 
проекти и държавни институции при изгодни усло-
вия и дългосрочни падежи (най-голям обем заеми за 
тази цел сред всички многостранни финансови ин-
ституции). ЕИБ финансира иновационни проекти за 
върхови постижения, за да разшири границите на 
познанието; помогна за изграждането на изследова-
телски центрове и училища, вятърни електроцентра-
ли, мостове, тунели, високоскоростен ж.п. превоз и 
магистрали. 

Икономическите трудности и бюджетните съкра-
щения в ЕС ни наложиха да намираме новаторски 
схеми за постигане на повече с по-малко. Вторият 
стълб в дейността на банката – съчетаване на бю-
джетните средства на ЕС и държавите членки със 
средствата на ЕИБ чрез механизмите за споделен 
риск и гаранции – позволи на ЕИБ да набере пове-
че капиталов ресурс за поощряване на иновациите, 
растежа и заетостта.

П ротивно на прогнозите, възстановяването на 
икономиката не бе трайно в  Европа през от-
четните 12-те месеца в доклада, поради което 

за четвърта поредна година ЕИБ трябваше да рабо-
ти при трудни условия. Независимо от затруднения-
та, банката съхрани добрата си капитализация и ста-
билния кредитен портфейл. От решаващо значение 
се оказаха разумната политика и отличната й репута-
ция, благодарение на които тя запази високия си кре-
дитен рейтинг и превърна неизменното доверие на 
инвеститорите в изгодни условия за финансиране – 
значително предимство, предоставено на клиентите.

През 2011 г., ЕИБ продължи да работи за трите си ос-
новни приоритета: да допринася за стратегията „Евро-
па 2020“,  да даде своя приност Европа да заеме челно 
място при програмите за изменение на климата и да 
съдейства на външнополитическите цели на Европа. 

Чрез кредитирането – първият стълб в дейност-
та на ЕИБ – банката направи най-голямата си вноска 

Обръщение 
на президента
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Обръщение 
на президента

Третият стълб в дейността на ЕИБ са консултациите. 
Техническата помощ за подготовка и изпълнение на 
проекти и консултирането на местните органи за оп-
тимално усвояване на обществените средства, е ва-
жен проводник на знанията и опита на служителите 
на ЕИБ и подпомогна усилията по възстановяването. 

Естествено, за да можем да отпускаме заеми, да съ-
четаваме и да  консултираме, ние трябваше да при-
влечем ресурс. ЕИБ – най-големият наднационален 
заемополучател в света – привлече 76 млрд. евро на 
капиталовите пазари. Близо половината от тази сума 
е от инвеститори извън Европа, което доказва неиз-
менното им доверие в ЕС въобще и в ЕИБ, в частност. 

Отчетените впечатляващи резултати през 2011 г., осо-
бено от операции в ЕС, утвърдиха банката като ос-
новно средство за възстановяване в ръцете на хора-
та, определящи политическите решения. Независимо 
от трудните условия за работа, всички приоритетни 

цели бяха достигнати и дори преизпълнение. ЕИБ 
подкрепи всяка държава членка на ЕС и работи в тяс-
но сътрудничество с Европейската комисия, Съвета и 
Европейския парламент в името на растежа в ЕС като 
насочваше инвестициите към двигателите на иконо-
мическото развитие. Банката положи усилия дълго-
срочните инвестиции да бъдат съхранени за бъдещи-
те поколения европейци.

Въпреки трудностите през 2011 г., Европейската 
инвестиционна банка продължи да постига резултати. 

Инвестициите ни бяха в услуга на нашата мисия: да подкрепяме 
устойчивия растеж, конкурентоспособността и създаването на 

работни места;  работихме в името на европейската 
икономика, от Атина до Сарагоса; извън ЕС съдействахме за 

постигане целите на Европейския съюз.

Вернер Хойер (Werner Hoyer)
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П рез 2011 г. ЕИБ подписа договори за 
финансиране на обща стойност 61 
млрд. евро, с което започна посте-

пенно да възстановява размерите на креди-
тирането  отпреди 2008 г., след тригодиш-
ни изключителни кредитни мерки в периода 
2008-2010 г.

Банката продължи да подпомага прехода на 
Европа към по-интелигента, природосъобраз-
на и устойчива икономика. ЕИБ заложи на фи-
нансовия си и технически експертен опит за 
усъвършенстване на финансирането в райо-
ни, които се нуждаят от подкрепа, каквито са 
по-слабо развитите области и страни в пери-
ферията, докато в същото време полагаше 
усилия важните инвестиции да не секнат, не-
зависимо от извънредно сложните икономи-
чески условия на някои места. Успоредно с 
това, банката осигури целева подкрепа за ос-
новни двигатели на растежа като МСП, инова-
циите, свързаните с климата мерки и инфра-
структурните проекти.

На фона на задълбочаващата се криза с дър-
жавния дълг, ЕИБ оказа конкретна подкрепа на 
страни и региони, изправени пред ограничен 
достъп до капиталовите пазари, като допъл-
ни наличния ресурс по линия на структурни-
те фондове на ЕС с привлечени средства, за да 
подсигури бъдещето на ключови инвестиции.

През идните години стратегията на ЕИБ ще бъде 
съсредоточена върху растежа и заетостта, ико-
номическото сближаване и мерките в облас-
тта на климата. ЕИБ ще продължава да придава 
приоритетно значение на проекти, които пости-
гат максимален ефект за реалната икономика 
чрез предоставените от нея финансови сред-
ства. Целевите продукти на банката могат да за-
доволят потребностите на определени сектори 
и да спомогнат за оползотворяване по най-до-
брия начин на наличните ресурси. Банката 
предвижда допълнителни съвместни действия 
с Европейската комисия и ще разчита на екс-
пертните си знания и ресурс, за да съдейства на 
заложените в политиката на ЕС цели.

Тласък на
растежа в Европа и 
на възможностите за 
осигуряване на заетост

През 2011 г. ЕИБ остана стабилен и 
надежден партньор както на 

организаторите на проекти, така  и на 
партньорските организации, като се 

насочи към проекти с най-голямо 
значение за растежа в Европа и за 

осигуряването на заетост.



Затвърждаване на прехода на 
Европа към по-интелигентна, 

природосъобразна и устойчива 
икономика чрез договори за 

финансиране на обща стойност 
61 млрд. евро.
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И кономическата криза засегна особено остро 
по-слабите страни в ЕС и доведе до растящо 
разслояване. Банката отчете разнородните ус-

ловия сред държавите членки. Предоставянето на зае- 
ми на по-уязвимите региони спомага за укрепване на 
устоите на ЕС и по-равностойно развитие. 

Подписаните през 2011 г. заеми в подкрепа на така 
наречените „региони на сближаване” надхвърлиха 20 
млрд. евро, което представлява над една трета от об-
щия размер на заемите на ЕИБ в рамките на ЕС. Цен-
трално място е отредено на финансирането на ос-
новни инфраструктурни съоръжения, необходими за 
насърчаване на стопанската дейност и оттам - за съз-

През 2011 г. ЕИБ отпусна заеми в 
размер над 20 млрд. евро за проекти, 

които дават тласък на растежа в по-
слабо развитите в икономическо 

отношение райони на Европа. Наред с 
това, банката съдейства за по-

ефективното усвояване на държавните 
средства с цел преодоляване на 
дефицитите по време на сурови 

икономически ограничения. 

Подкрепа 
за развитието на регионите в Европа 
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Тласък на
растежа в Европа и на възможностите за осигуряване на заетост

даване на възможности за заетост, за подкрепа за но-
ваторски дружества и МСП, за развитие на услуги за 
информационното общество, за градоустройствени 
подобрения и за ускорено приобщаване на отдалече-
ните райони чрез изграждането на трансевропейски 
мрежи. ЕИБ оказва подкрепа за инвестиции и ини-
циативи в помощ на най-тежко засегнатите от иконо-
мическия срив региони, за да могат те да се завърнат 
към устойчив растеж. 

Банката съобразява дейността си с променящите се 
икономически обстоятелства, имайки предвид отра-
жението на кризата с държавния дълг и на пазарните 
колебания върху средата в някои страни, в които раз-

вива дейност. Средства от структурните фондове би-
ват отпускани само при предварителен ангажимент 
от страна на местните власти за съфинансиране със 
собствени средства. В този смисъл, проектите се нуж-
даят от някакъв вид местно финансиране (обикнове-
но - половината от разходите по предложения проект 
и то за сметка на държавния бюджет). Когато се нала-
га „затягане на коланите”, някои държави членки се за-
трудняват да финансират собственото си участие, като 
по този начин застрашават инвестиции, които биха 
могли да допринесат за растежа в съответната страна. 

Заемите по структурните програми спомагат за оси-
гуряване на средства за  финансиране на част от на-
ционалния бюджет, предвидена за инвестиции в ши-
рок кръг приоритетни проекти, подпомагани със 
субсидии от структурните фондове на ЕС. Поради 
това, предварителното финансиране от ЕИБ на на-
ционалните вноски играе решаваща роля за стабили-
зиране на инвестиционните потоци, за осигуряване 
на растеж и заетост. Заемите по структурни програми 
през 2011 г. възлизат на близо 1,6 млрд. евро, с кое-
то са гарантирани значими инвестиции в транспор-
та, здравеопазването, информационните и комуни-
кационните технологии, водния сектор и свързаната 
с отпадъците инфраструктура, както и развитието на 
селските райони, енергийната ефективност и възоб-
новяемите енергийни източници в Португалия, Унга-
рия и Полша, например. 

В резюме, рамковите заеми на ЕИБ с общ размер от 
близо 2,8 млрд. евро подпомогнаха важни инвес-
тиции в девет страни от ЕС, които са в процес на 
конвергенция. 
 

Целева подкрепа за по-слабо 
развитите региони 

Наред с това, ЕИБ предоставя техническа помощ за 
по-новите държави членки, за да могат да се възполз-
ват от кохезионния и структурните фондове. Това ста-
ва благодарение на конкретни инициативи, провеж-
дани съвместно с Европейската комисия. 

Пример в това отношение е „Джаспърс“, инициатива-
та за съвместна подкрепа на проекти в европейските 
региони. Управлявана от ЕИБ и съфинансирана от Ев-

74 региона получават 
средства по заеми за 
конвергенция от ЕИБ
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ропейската комисия, Европейската банка за възста-
новяване и развитие и немската насърчителна банка 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau), инициативата предос-
тавя техническа помощ на страните, ползватели на 
средства от структурните фондове на ЕС, за да могат 
да подготвят обосновани инфраструктурни предло-
жения. От създаването си през 2006 г. досега, са одо-
брени общо 172 проекта, подкрепени от „Джаспърс“ 
в 13 страни, което възлиза на 63,7 млрд. евро инвес-
тиции, от които близо 13 млрд. са осъществени само 
през 2011 г. По линия на „Джаспърс“, през 2011 г. е от-
пусната помощ на Хърватия преди присъединяване-
то й към ЕС.

Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество в регионите 

Някои европейски региони си сътрудничат тяс-
но по въпроси от общ интерес, а структурните 
фондове на ЕС поощряват този вид териториално 
сътрудничество. 

В същия дух, ЕИБ оказва подкрепа на регионални 
инициативи, които обединяват държавите членки 
със страни партньори. В района на Балтийско море 
ЕИБ подпомага проекти, които в общ план укрепват 
устойчивостта на региона, чиито граници обхващат 
Естония, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финландия, 
Германия (Хамбург, Мекленбург-Форпомерн и Шлез-
виг-Холщайн), Полша и Русия. Основното ударение  
се поставя върху екологичната устойчивост на регио-
на, неговата конкурентоспособност, достъпност и 
предотвратяването на рисковете. През 2011 г. банка-
та подкрепи 62 проекта в размер на 8 млрд. евро под 
формата на заеми в района на Балтийско море.

Следвайки модела на стратегията за Балтийско море, 
стратегията за района на Дунав бе разработена през 
2011 г. В този смисъл, тя предвижда конкретни ин-
вестиции по общи цели, които достигат до различни 
страни и региони, като Германия (Баден-Вюртемберг 
и Бавария), Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Сло-
вения, България, Румъния, Сърбия, Босна и Херце-
говина, Черна гора, Молдова и Украйна. През 2011г. 
банката подкрепи 89 проекта на стойност 10 млрд. 
евро по заеми за региона на  р. Дунав.

Финансирането за регионите на 
конвергенция на Европейския 

съюз, засегнати най-тежко от 
икономическата и финансовата 

криза, надхвърли  
20 млрд. евро
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Тласък на
растежа в Европа и на възможностите за осигуряване на заетост

1 – Метрото в Порто, Португалия

2 – Заводът за хартия Stora Enso, Швеция

  „Джаспърс“JASPERS – Съвместна подкрепа на проекти в 
европейските региони  
(ЕИБ, Европейската комисия, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и KfW Bankengruppe)

  “Джесика“JESSICA – Съвместно европейско 
подпомагане за устойчиво финансиране в градските 
зони 
(ЕИБ, Европейската комисия и Банката за развитие към 
Съвета на Европа)

   „Джереми“JEREMIE – Инициатива за съвместни 
европейски ресурси за малки и средни предприятия 
(ЕИФ и Европейската комисия)

   „Джасмин“JASMINE – Съвместна инициатива в подкрепа 
на институциите за микрофинансиране в Европа 
(ЕИФ и Европейската комисия)

1

2
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В сегашните икономически условия МСП продъл-
жават да се сблъскват с трудности при осигуря-
ване на финансиране при приемливи условия. 

С цел да подпомогне тази основна част от стопанската 
среда, ЕИБ заделя близо 18 % от кредитирането за МСП. 

Целева подкрепа за  
по-малките дружества 

ЕИБ съдейства на МСП за улесняване на  достъпа до 
финансови средства, като работи с утвърдена мре-
жа от местни банки партньори. През 2011 г. банката 
подписа заеми в размер на 9,6 млрд. евро за МСП, от 
които 8,8 млрд. в ЕС. От посредниците, с които работи 
ЕИБ, се изисква да отпускат от предоставените от нея 
средства заеми на МСП при изгодни условия, като ги 
допълват с равностойни собствени средства. От това 
следва, че всяко евро, предоставено от ЕИБ, расте ла-
винообразно, докато стигне до МСП. 

Наред с това, Групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) изгражда 
нови структури за осигуряване на допълнителни сред-
ства за МСП в страни, изправени пред особени затруд-
нения с ликвидността, сред които са Гърция, Португа-
лия и Западните Балкани.

Микро-предприятията, 
както и малките и средните 

предприятия са двигателите 
на икономическия растеж и 

създаването на работни 
места в Европа. През 2011 г. 

Групата на ЕИБ – по-
конкретно ЕИБ и ЕИФ – 

оказаха подкрепа на близо 
120 000 МСП и предприятия 

със средна капитализация.

Финансиране 
на малки и средни предприятия



132011 Доклад за дейността

Тласък на
растежа в Европа и на възможностите за осигуряване на заетост

Подадена ръка на предприятията  
със средна капитализация

В стремежа си да разшири достъпа до финансови сред-
ства на фона на  икономическите трудности, ЕИБ отвори 
врати за схемата за заемно финансиране чрез финансови 
посредници и за предприятията със средна капитализа-
ция; последните представляват дружества с над 250 до 
3 000 души персонал. Този нов продукт за дружества със 
средна капитализация се предоставя пробно за периода 
2011-2012 г. Само през 2011 г. повече от 800 млн. евро в 
заеми са осигурени за предприятия със средна капита-
лизация. Неотдавна ЕИБ разшири обхвата на подкрепа-
та си за дружества със средна капитализация и навлезе в 
страни кандидати и потенциални кандидати за членство 
в ЕС. Така например, нов заем в размер на 150 млн. евро, 
подписан през 2011 г., дава необходимия тласък на пред-
приятия със средна капитализация и МСП в Турция.

Целева подкрепа от Европейския 
инвестиционен фонд 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който заедно с 
ЕИБ представлява Групата на ЕИБ, е специализирано зве-
но за финансиране на риска в МСП. С помощта на широк 
кръг финансови институции, фондът подпомага малки 
дружества чрез дялово участие (рисков капитал и капи-

Групата на ЕИБ осигури 13 млрд. евро за МСП и  
предприятия със средна капитализация

1 – Дружеството за рециклиране Need a Skip, Обединено кралство

2 – Производство на мрамор в Noor East, Египет

1

2
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тал за компании на етап на растеж), както и гаранционни 
инструменти.  Ангажиментите по предоставяне на гаран-
ции и финансиране през 2011 г. се удвоиха  спрямо 2010 
г. и се превърнаха в катализатор за ново заемно финан-
сиране на МСП, чиито обеми надхвърлиха 7,5 млрд. евро. 

ЕИФ предлага дялово участие за увеличаване на въз-
можностите за рисково покритие на бързо развиващи 
се и иновативни МСП, но не пренебрегва и търсенето 
на дългови инструменти, тъй като много МСП разчитат 
на финансиране и по вече установени пътища. Фондът 
предоставя гаранции и облекчава кредитирането чрез 
обезпечителни сделки (секюритизация) с цел да по-
виши капацитета за кредитиране на финансовите по-
средници. ЕИФ използва или собствени средства, или 
такива, предоставени от мандатоносителите като ЕИБ, 
Европейската комисия или трети лица.  

Наред с това, ЕИФ предоставя управленски услуги и 
консултации за фондове на фондовете за да се по-
стигне по-висока ефективност при усвояване на сред-
ствата от ЕС чрез привличане на капитали от други ин-
веститори с цел регионално развитие. Предвид това, 
през 2011 г. ЕИФ изгради партньорски взаимоотноше-
ния с държавни и частни субекти, както и специфични 
за съответната страна фондове на фондовете. 

Инициативата за съвместни европейски ресурси за 
малки и средни предприятия, позната като “Джере-
ми“, подпомага икономическото развитие в опре-
делени европейски региони, в които МСП изключи-
телно трудно достигат до финансиране. Вместо да 
предлагат безвъзмездна помощ, националните и ре-
гионалните власти могат да разчитат на „Джереми“ за 
разпределяне на осигурени от Европейския  фонд за 
регионално развитие средства под формата на  па-
зарно-ориентирани финансови инструменти и да 
се възползват от възобновяемия им характер. През 
2011 г. са одобрени два нови регионални фонда с Ка-
лабрия (Италия) и Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Фран-
ция), с което броят на доверителните  фондове, уп-
равлявани от ЕИФ в 11 страни в Европа, достигна 14, 
като средствата под управление възлизат на повече 
от 1 млрд. евро.

Европейският механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес“, финансиран съвместно от ЕИБ и Европей-
ската комисия и управляван от ЕИФ, улеснява достъпа 
до финансови средства на групи и отделни физически 
лица, които нямат достъп до традиционната банко-
ва система. През 2011 г. – първата завършена година 
от създаването на механизма – са подписани 17 опе-
рации с общ размер на ангажираните средства  от 67  

1 2 3
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млн. евро, с което ЕИФ се превръща в един от най-важ-
ните източници на микрофинансиране в ЕС. 

В същото време, ЕИФ предоставя техническа помощ и 
финансова подкрепа чрез други програми и инициа-
тиви за микрофинансиране. По линия на инициативата 
„Джасмин“, като черпи от средствата на ЕИБ, ЕИФ оси-
гурява финансиране на небанкови институции за ми-
крофинансиране и доставчици на микрокредити, както 
и техническа помощ от ресурса на Европейската коми-
сия. Така например през 2011 г., по линия на „Джасмин“, 
са изготвени 10 доклада за определяне на рейтинг, 15 
оценъчни доклада и са проведени обучения в рамките 
на 250 дни за  25 микрофинансови институции.

Новаторски заеми за новаторски МСП

Занимаващите се с иновации МСП се сблъскват с осо-
бени затруднения по намиране на кредити при учре-
дяването си и в началния етап от дейността си. С оглед 
подобряване на достъпа до дългово финансиране за 
изследователска, научно-развойна и иновационна дей-
ност на МСП, през 2011 г. на ЕИФ бе възложено да поеме 
управлението на целеви гаранционен продукт, който е 

МСП осигуряват 
над две трети от 
работните места 
в частния сектор 

в Европа. През 
2011 г. общо 

120 000 МСП 
и дружества 

със средна 
капитализация 

получават подкрепа 
от Групата на ЕИБ.

част от подновения иновационен механизъм за финан-
сиране със споделен риск (RSFF), създаден съвместно 
от ЕИБ и Европейската комисия (вж. следващата глава). 
Механизмът стъпва на успеха на отпуснатите по проек-
ти заеми в размер на 7 млрд. евро, в т.ч. на много голе-
ми компании и предприятия със средна капитализация, 
което дава тласък на НИРД в Европа  от 2007 г. насам. 

Новият инструмент за споделен риск (RSI) спомага за  
преодоляване на недостига на средства, както и за поя- 
вата и растежа на тези динамични и бързо развиващи 
се МСП. Измененията в действащото споразумение за 
споделен риск са подписани през 2011 г. по време на 
първата конференция за иновациите в Брюксел. Очак-
ва се той да мобилизира близо 1 млрд. евро за МСП до 
края на 2013 г. ЕИФ предлага на банките частични га-
ранции по новите заеми и лизингови договори за МСП 
в областта на иновациите. Така банките имат възмож-
ност да засилят кредитната дейност и да предлагат по-
изгодни лихвени условия. 

1 – Магазини Greenmeadow, Обединено кралство

2 – LANXESS AG, Германия

3 – НИРИД в  Danisco, Дания

4 – Подвързване на книжно тяло в Bl Aino

5 – Технологии за изображения в Spectrum Dynamics, Израел

4 5
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И нвестициите в научноизследователска, развой-
на и иновационна дейност – от  разработването 
на прототипи, през демонстрационни мощно-

сти до първично пускане на пазара – както и в обра-
зование, информационни и комуникационни техноло-
гии (ИКТ) са сред главните двигатели на интелигентния 
растеж, тъй като подпомагат прехода към основана-
та  на знанието и иновациите икономика, както пред-
вижда  водещата инициатива „Европа 2020“. Само през 
2011 г. ЕИБ инвестира 10 млрд. евро в икономиката на 
знанието на ЕС.

Инвестициите в икономиката на 
знанието са от решаващо 

значение за производителността в 
Европа и спомагат за осигуряване 

на конкурентоспособност и 
работни места в бъдеще. Над 10 

млрд. евро са вложени в 
иновации, образование и нови 

технологии в ЕС през 2011 г. 

Уcкоряване 
на новаторството

Развитието на технологиите, от природните науки до 
подобряване състоянието на околната среда, осигуря-
ва водеща позиция на ЕС в научно-развойната дейност, 
а допълнителната изгода се изразява в повишаване ка-
чеството на живот на хората. ЕИБ допринася за финанси-
рането на НИРД в учебните заведения по линия на  науч-
ноизследователски програми и в същото време обръща 
особено внимание на иновациите и трансфера на знания 
в частния сектор в различните отрасли. Чистите техноло-
гии - от енергийно ефективните двигатели до новатор-
ските възобновяеми енергийни източници, като водоро-
да, слънчевата и вятърната енергия - са сред областите, в 
които Европа е извоювала водещи позиции. 

Така например, ЕИБ подпомага научноизследовател-
ските и развойните програми на френската компания 
Group Bolloré в областта на електрическите автомоби-
ли и съхранението на електроенергия за батериите им. 
Друг заем е в помощ на изследователския инфраструк-
турен проект на лабораторията Ion Beam Applications за 
ракова диагностика  и лечение с протони в Белгия. 

Инвестициите с допълнителна  
изгода заемат челно място 

Банката насочва заемната си дейност към инвестиции 
с ясно изразена икономическа изгода в приоритетни 
технологии, които се нуждаят от подкрепа на общност-
но ниво. Водеща инициатива в това отношение е ме-
ханизмът за финансиране със споделен риск (RSFF). 
Тази съвместна инициатива на ЕИБ и на Европейска-
та комисия съдейства за осигуряване на финансови 
средства за проекти в областта на НИРД, които иначе 
трудно биха намерили средства при приемливи усло-
вия поради рисковия си профил. 

От създаването си през 2007 г. досега механизмът е съ-
действал за превръщането на добрите идеи в реални 
стопански начинания чрез заеми в размер над 7 млрд. 
евро за 75 компании. В края на 2011 г., ЕИБ и Комисията 
се договориха да продължат срока на действие на меха-
низма до края на този бюджетин период в ЕС (2007-2013 
г.). Новият механизъм извежда на преден план осигуря-
ването на средства за научноизследователска инфра-
структура и НИРД в по-малките стопански единици. Ме-
ханизмът се управлява от Европейския инвестиционен 
фонд и специализираното звено на  Групата на ЕИБ за 

Високотехнологични инженерни разработки в Trelleborg, Швеция
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финансиране на новаторски МСП. Програмите за из-
следвания в областта на  фармацевтиката във френс-
ката лаборатория Laboratoires Pierre Fabre привлече 
подкрепата на ЕИБ под формата на заем в размер на 
100 млн. евро по линия на същия механизъм. Дванаде-
сет компании и изследователски звена получиха сума 
в общ размер на 1 млрд. евро през 2011 г. в рамките на 
финансирането със споделен риск.

Свръхбърз интернет: ключ към 
растежа в дългосрочен план 

На основаните на интернет информационни и кому-
никационни технологии (ИКТ) се дължи половината 
от ръста на производителността в ЕС през послед-
ните 15 години. Тази тенденция най-вероятно ще на-
бере скорост, тъй като масовото навлизане на широ-
колентовите технологии се смята за предпоставка за 
пълно оползотворяване на предимствата на основа-
ната на знания икономика.

Достъпът до свръхбърз интернет е една от главните 
цели на така наречената Програма за цифровизация 
на ЕС, замислена да подготви ЕС за постигане на рас-
теж въз основа на цифрови нововъведения. Предвид 
това, изграждането на инфраструктура за ИКТ чрез 
достъпен високоскоростен интернет и финансира-
нето на проекти, които спомагат за внедряването на  
новаторски продукти на основата на ИКТ, е сред важ-
ните цели на ЕИБ. Инвестициите в ИКТ през 2011 г. 
възлизат на близо 4 млрд. евро.

Повишаване на качеството  
на образованието

ЕИБ подкрепя инвестиции, които подобряват качест-
вото на предлаганото образование, най-вече чрез 
осъвременяване на образователната инфраструктура 
и изследователската матерална база. Тя също така под-
крепя европейското пространство на висшето образо-
вание както и развитието на европейското изследова-
телско пространство, което спомага за окрупняване на 
научния ресурс. Това предполага предоставянето на 
финансиране за инвестиции в училищните и  универ-
ситетските бази, за реформа в областта на качеството 
и конкурентоспособността на полувисшето образо-
вание. Наред с това, като предлага целеви студентски 
заеми, банката насърчава мобилността на студентите, 

изследователите и преподавателския състав чрез под-
крепа за съответните национални програми и мерки 
в областта на търсенето. Освен това, инвестициите са 
необходими за преодоляване на разминаването меж-
ду образователните институции и стопанските пред-
приятия с цел да бъдат насърчени иновациите чрез 
инициативи за трансфер на технологии. 

В Испания ЕИБ подпомага инвестиционни програми в 
полза на икономиката на знанието и устойчивостта на 
общностите в Баската автономна област.  Също през 2011 
г., ЕИБ участва във финансирането на преустройството 
на колежа към Дъблинския университет в Ирландия и 
ремонта на двете основни общежития на университета 
в Стратклайд, Шотландия. Университетите в Льовен, Бел-
гия и Кастиля-Ла Манча, Испания са сред осемте универ-
ситета, получили финансиране от ЕИБ през 2011 г.

     Проведената през 2011 г. конференция на ЕИБ, 
посветена на икономиката и  финансите, също 
определи производителността и свръхбързия 
интернет като водещи фактори на дългосрочния 
растеж в Европа. Привличайки близо стотина 
представители  на академичните среди, на 
обществени институции, правителства и 
промишлени предприятия, конференцията 
очерта взаимовръзката между икономическата 
динамика и инвестициите в ИТ за повишаване 
на производителността. Представените на 
конференцията проучвания на ЕИБ показват, 
че прехода към свръхбързите мрежи от ново 
поколение вероятно ще се нуждае от близо 200 
млрд. евро в целеви инфраструктурни инвестиции. 

От 2000 г. досега ЕИБ е отпуснала заеми в размер над 
110 млрд. евро по проекти за основаната на знанието 

икономика в ЕС –10 млрд. евро само през 2011 г.
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Е ИБ се явява естествен финансов партньор по 
мащабни инвестиции в транспортни мрежи, по-
ради техния обем и дългосрочност. През 2011 г. 

ЕИБ оказа подкрепа на 37 проекта за транспортна ин-
фраструктура и подпомогна връзките на населението 
в 13 държави от ЕС. 

Вече над петдесет години ЕИБ инвестира в транс-
портните връзки на Европа. След като трансевропей-

Високоскоростен влак TAV, Италия

Изграждането на  
мрежи за целите на европейския 

вътрешен пазар подсигурява 
конкурентоспособността на 

промишленото производство и 
услугите в Европа. През 2011 г. ЕИБ 

предостави заеми в размер на 
близо 11 млрд. евро за основни 

транспортни мрежи в ЕС.

Подобряване 
на връзките в Европа

ските транспортни мрежи (ТЕМ-Т) се превърнаха в ос-
новен приоритет за ЕС през 1990-те години, банката 
вложи в тях  над 100 млрд. евро. Мощната транспорт-
на мрежа за железопътен, пътен и воден превоз в цяла 
Европа е задължително условие за свободното движе-
ние на хора и на търговските потоци както в ЕС, така 
и извън него. Европа е опасана от около пет милиона 
километра пътни артерии, в т.ч. около 70  000 км ма-
гистрали, близо 200 000 км железопътни линии и над 
40 000 км речни плавателни канали.

През 2011 г., по проекти в железопътния превоз 
са усвоени повече предоставени от ЕИБ финансо-
ви средства,  отколкото в пътно строителство, съот-
ветно 4,3  млрд. евро и 3,4 млрд. евро. Подписани 
са важни заеми за скоростен железопътен превоз 
за строителството на ж.п. линиите Милано-Неапол, 
Тур-Бордо, Лорейн-Страсбург и Бретан-долината 
на Лоара, както и за закупуването на нов подвижен 
състав по линията Гдиня-Варшава и Краков-Катови-
це. За воден транспорт за отпуснати заеми в размер 
на 625 млн. евро, след подписването на финансови-
те документи за изграждане на най-големия шлюз в 
света към пристанището в Антверпен - един основен 
транспортен възел. 
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Мостът „Аполо“, Словакия

ЕИБ подкрепи 37 проекта за транспортна 
инфраструктура, които свързват населението  

на 13 държави от ЕС. 

Нуждите от инвестиции продължават да бъдат значи-
телни. Предвид актуалната икономическа среда обаче, 
инвестициите в инфраструктура могат да се превър-
нат в бреме за инвеститорите от публичния сектор. С 
оглед стабилизиране на инвестициите в дългосрочен 
план, ЕИБ дава преимущество на финансирането на 
инфраструктурни проекти, които ще бъдат в полза на 
обществото като цяло, заедно с предоставяне на екс-
пертна помощ за привличане на допълнителни финан-
сови средства от страна на инвеститорите.

Привличане на средства в полза на 
потенциала за растеж в Европа

Сдружения, които обединяват държавни и частни сред-
ства, могат да спомогнат за преодоляване на недостига 
от средства. Въпреки спада в броя на публично-частните 
партньорства (ПЧП) по време на кризата, ПЧП остават ва-
жен фактор за инвестиции, особено в транспортни мре-
жи. През 2011 г., почти една трета от финансирането на 
ЕИБ за транспорт е вложено в ПЧП. ЕИБ разполага със 
значителен опит и експертни знания в тази област, кое-
то се дължи до известна степен на Европейския експер-
тен център за ПЧП (EPEC) - съвместна инициатива на ЕИБ, 
Европейската комисия, държавите членки и държавите 
кандидати за членство, обединени в мрежа с 35 участни-
ка. Експертният център съдейства на своите членове от 
публичния сектор да доизградят капацитета си за включ-
ване в сделки по линия на ПЧП, чрез обмен на опит и 
експертни знания, разработване на стройни подходи за 
установяване на водещи практики по въпроси от общ 
интерес. По искане на няколко от партниращите  си стра-
ни, през 2011 г. банката увеличи подкрепата си за EPEC и 
включи страните-партньори от Средиземноморието. 

Наред с това, Европейската комисия и ЕИБ разработват 
инициатива за проектни облигации, която цели осигу-
ряване на финансиране за дългосрочни инфраструк-
турни проекти чрез привличане на капитали от инсти-
туционални инвеститори като пенсионни фондове и 
застрахователни компании. Проектните облигации не 
бива да се бъркат с обсъжданите в момента еврообли-
гации, тъй като целта е да се помогне на изпълнява-
щите проекти компании сами да емитират облигации 
от инвестиционен клас. Те ще извършват тази дейност  
с помощта на механизъм за споделен риск на Комисия-
та-ЕИБ, което ще повиши кредитния рейтинг на при-
вилегированите облигации в достатъчна степен, за да 

привлекат институционални инвеститори. Благодаре-
ние на това, бюджетните средства на ЕС ще бъдат из-
ползвани по-ефективно, а стойностните проекти ще бъ-
дат изпълнявани в по-кратки срокове от обичайното. 

През 2011 г. е проведено обществено допитване за ини-
циативата за проектни облигации. На по-късен етап 
през годината, Европейската комисия даде ход на ме-
ханизма за свързване на Европа, фонд в размер на  50 
млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в  
Европа, на енергетиката и на цифровите мрежи за перио- 
да 2014-2020 г., който ще  включва и инициативата за 
проектни облигации след нейното одобрение от стра-
на на  държавите членки на ЕС. Предложено е проект-
ните облигации да бъдат изпробвани по време на пило-
тен етап, който да бъде ръководен от ЕИБ през периода 
2012-2013 г. В центъра на изпитанията се предвижда да 
бъдат проекти в един от трите целеви сектора – транс-
порт, енергетика и широколентов интернет. 
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С поред Европейската комисия, енергетиката на 
ЕС се нуждае от инвестиции в размер на близо 
един трилион евро през следващите десет го-

дини. Успоредно с растящата необходимост от инвес-
тиции, ЕИБ значително увеличи заемите за енергети-
ката в ЕС от 9 млрд. евро по подписани проекти през 
2008 г. на повече от 11  млрд. евро през 2011 г. Финан-
сирането в областта на енергетиката съставлява 20 % 
от общия размер на отпуснатите от ЕИБ заеми в ЕС.

Близо половината от нужните инвестиции в енергети-
ката в ЕС следва да бъдат осигурени от капиталовло-
жения в енергийни мрежи. ЕИБ е важен фактор във 
финансирането на енергийната инфраструктура и се 
превърна в най-големият източник на дългово фи-
нансиране за електропреносната система в Европа. 
Финансирането за вложения в електроразпредели-
телните мрежи, в т.ч. електропреносна и газопренос-
на система, съставлява над една трета от заемите на 
ЕИБ в областта на енергетиката и възлиза на 4 млрд. 
евро през 2011 г.

Пристанището в Ротердам, Нидерландия

С вливането на средства в 
енергетиката на Европа, ЕИБ 

помага на ЕС да постигне 
целите на политиката за 

устойчивост, 
конкурентоспособност и 
сигурност на доставките. 

Отпуснатите през 2011 г. заеми 
в размер на 11 млрд. евро в 

подкрепа на енергийни 
проекти съставляват над 20 % 

от заемите на ЕИБ в ЕС.

Вливане 
на средства в енергетиката на Европа
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Енергия от ENEL, Италия

Инвестициите за обновяване на мрежите или под-
мяна на съоръженията укрепват вътрешния пазар. 
Подкрепата за интелигентните мрежи и качествено-
то  съхранение на енергия също допринася за по-до-
брото оползотворяване на възобновяеми енергийни 
източници.

Сигурност на  
снабдяването в Европа 

Сред подписаните през 2011 г. големи проекти за  
енергийна инфраструктура в Европа  се нареждат из-
граждането на газопреносна система и първия тер-
минал за втечнен природен газ в Полша, увеличаване 
на мощността и разширяване на електроразпредели-
телната мрежа в Италия, модернизация на мрежата 
в Ирландия, Испания и Португалия, строежа на нови 
междусистемни връзки между Франция и Испания, 
свързването на вятърните електрогенератори по 
море и основната мрежа  в Нидерландия и Обедине-
ното кралство.  

Банката ограничи финансирането си за въглеводо-
родното електропроизводство – считано за преко-
мерно натоварено с въглерод – което от 2005 г. насам 
съставлява под 1 % от заемите на ЕИБ в енергетиката. 
Дори нещо повече, финансирането на банката за дей-
ността на рафинериите е съсредоточено предимно 
върху проекти за енергийна ефективност и за конвер-
сия, и изцяло изключва разширяване на производ-
ствените мощности. Наред с това, ЕИБ възприе по-из-
бирателен подход по отношение на финансирането 
на електропроизводство с висока въглеродна натова-
реност. Така например, банката финансира само рабо-
тещи с въглища/лигнит електроцентрали, които под-
менят съществуващите мощности, използват водещи 
технологии и имат готовност за улавяне на въглерода. 
В резултат на това, изпускането на въглерод при елек-
тропроизводството спадна най-малко с 20 %.

Заемите за електропроизводство в ЕС достигнаха 4,6 
млрд. евро през 2011 г., от които 80 % - за възобновяе- 
ми енергийни източници, 16 % - за финансиране на 
газодобива и 1 % - за електропроизводство от въгли-
ща или нефт.

Заемите за електропроизводство в ЕС възлизат на 46 млрд. евро като 80 % от тях  
са в подкрепа на възобновяеми енергийни източници.



ЕИБ подкрепи инсталирането на над 
4 000 мегавата мощности във вятърни и слънчеви 

електроцентрали, които ще произвеждат чиста 
електроенергия за два милиона домакинства.
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Подпомагане   
на мерките в областта 
на изменението на 
климата

Б анката е сред най-големите източници 
на средства за финансиране на мерки 
във връзка с изменението на климата. 

През 2001 г. сумите за тази дейност възлизат на 
18 млрд. евро, което представлява близо една 
трета от общия размер на заемите. Свързаните 
с климата съображения все повече се превръ-
щат в неотменна част от дейността на ЕИБ.

ЕИБ работи за постигане на една от целите на 
ЕС – растеж с ниски нива на въглеродни емисии, 
независим от климата, както в ЕС, така и извън 
него. В качеството си на водещ заемодател в об-
ластта на новаторските чисти технологии, ЕИБ 
се ангажира с ролята на катализатор на инвести-
ционната дейност.

Банката обръща особено внимание на нисковъг-
леродните инвестиции, които облекчават по-
следиците от емисиите от парникови газове, и на 
устойчиви на климата проекти, които спомагат 
за приспособяване към последствията от кли-
матичните промени. Всичко това намира отра-
жение в подхода на ЕИБ спрямо кредитирането 
на определени сектори, особено на енергети-
ката, транспорта, водоснабдяването, отпадните 
води, битовите отпадъци и горското стопанство, 
а също така и на научноизследователската, раз-
войната и иновационната дейност. Климатич-
ните съображения се отчитат по отношение на 
всички операции на ЕИБ, което се изразява в на-
сърчаване внедряването на водещи технологии. 

През изминалите три години, банката участва 
в пилотна инициатива за измерване на въгле-
родния отпечатък от проектите на ЕИБ, с цел 

ясна проследимост на постигнатите резултати 
по отношение на емисиите и спестените квоти. 
Работата по тази линия продължи и през 2011 
г.: включени са 63 проекта, които представля-
ват инвестиция с общ размер от 50 млрд. евро, 
от които 27 % са предоставени от ЕИБ. Според 
разчетите, очакванията са споменатите проекти 
да изпуснат 16 млн. еквивалентни тона въглеро-
ден диоксид годишно, приблизително равнява-
щи се на количествата, изпускани в Люксембург. 
Спестените квоти по тези проекти се изчисля-
ват на 4 млн. еквивалентни тона годишно. 
 
ЕИБ има статус на наблюдател на конференция-
та на ООН за изменението на климата. Заедно с 
други международни финансови институции, тя 
участва дейно в учредяването на зелен фонд за 
климата, който би трябвало да съдейства за наби-
рането на близо 100 млрд. щ.д. годишно до 2020 
г. за финансиране както на преодоляване на по-
следиците от изменението на климата, така и на 
инициативи за приспособяване в развиващите се 
страни в бъдеще. Може да се очаква през 2012 г. 
фондът да бъде открит за достъп за развиващи-
те се страни, които предвид бързите им темпове 
на развитие скоро ще се превърнат в основни из-
точници на парникови газове. Тези страни често 
са изправени пред огромни затруднения както в 
преодоляването на съществуващите климатични 
заплахи, така и в приспособяването към новите . 
Наскоро банката се сдоби с нови 2 млрд. евро за 
подпомагане на борбата с изменението на кли-
мата извън границите на ЕС. През 2011 г. банката 
подписа значителни  рамкови заеми за допълва-
не на ключови инвестиции в областта на климата 
в Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка. 
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С поред разчетите, за постигане на амбициозните 
цели на ЕС в областта на климата до 2020 г., ще са 
необходими инвестиции във възобновяема енер-

гия в размер на 450 млрд. евро. Подкрепата на ЕИБ за 
възобновяема енергия и енергийна ефективност в ЕС 
вече се е удвоила през изминалите четири години - от 3 
млрд. евро през 2008 г. на 7 млрд. евро през 2011 г. Към 
момента банката финансира над 10 % от всички инвес-
тиции във възобновяема енергия в Европа.

Възобновяеми източници на енергия

ЕИБ е водещата финансова институция в областта на вя-
търната енергия в ЕС. През последните години банката 
значително увеличи инвестициите си във вятърни елек-
троцентрали в морето, най-вече в Германия, Обединено-

Финансите  
в услуга на по-ниските емисии 

Заемите на ЕИБ за 
възобновяема енергия и 
енергийна ефективност 

пряко допринасят за 
намаляване на емисиите 

от парникови газове. 
През 2011 г. подкрепата 

за подобни цели възлиза 
на 7 млрд. евро.



Вятърна електроцентрала край  Skegness, Обединено кралство
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Общият размер на заемите за вятърна електроенергия 
през 2011 г. възлиза на 1,7 млрд. евро.

Слънчевата енергия става все по-конкурентоспособ-
на и иновативна. Gemasolar, свръхмодерна слънчева 
електроцентрала , която бе въведена в експлоатация 
през 2011 г. и се намира в област Андалусия, Испания, 
е първата в света слънчева електроцентрала от търгов-
ски тип с възможност да произвежда електроенергия 
и без слънчева светлина, благодарение на уникалните 
си технически характеристики. Тя е една от веригата, 
съставена  от седем електроцентрали за концентрира-
не на слънчева енергия (CSP) и 19 фотоелектрични (PV) 
електроцентрали, финансирани от банката от 2006 г. 
насам, на обща стойност 2,6 млрд. евро. В тази бройка 
са включени други слънчеви електроцентрали в Испа-
ния, Франция и Чехия. Общият размер на подкрепата за 
слънчева енергия възлиза на 819 млн. евро през 2011 г.

Енергийна ефективност

Заемите на ЕИБ за енергийна ефективност скочиха със 
70 % от 2008 г. насам и достигнаха 1,3 млрд. евро през 
2011 г. Свързаните с енергийната ефективност съобра-
жения са неизменен елемент от всички проекти, които  
банката подлага на оценка. Допълнителен ефект се очак- 
ва от целеви инвестиции в енергийна ефективност. 
Финансирането на ЕИБ за подобни проекти обхваща 
както предлагането, в т.ч. комбинираното производ-
ство на топлоенергия и електроенергия и ТЕЦ, така и 
търсенето, изразяващо се най-вече под формата на то-
плоизолация на обществени и жилищни сгради.

Сред подкрепените от ЕИБ инвестиции през 2011 г. са 
няколко проекта за преоборудване с цел енергийна 
ефективност на жилищни блокове в столицата на Ру-
мъния, Букурещ. По този начин, енергопотреблението 
в над 600 жилищни блока в обхвата на проект за топ-
линна рехабилитация ще бъде намалено с 50 %. 

то кралство, Дания  и Белгия. През 2011 г., инвестирани-
те в електропроизводство от морски ветрове  средства 
в размер на 856 млн. евро, се изравниха с инвестициите 
в наземни ветрови съоръжения, а именно 845млн. евро. 

Подкрепата за подобни новаторски технологии при-
добива още по-голямо значение поради колебливото 
навлизане на водещи на пазара кредитори в този сек-
тор, а и ограниченото финансиране се явява основна 
пречка за развитието на вятърните централи на вода. 
По правило, споменатите  проекти изискват мащабни, 
дългосрочни  и технически сложни инвестиции. Пора-
ди това ЕИБ е естествен финансов партньор на секто-
ра, който освен на финансиране може да разчита и на 
техническите знания и опит на ЕИБ, която  съфинан-
сира близо една трета от всички европейски проекти. 
Сред големите наземни проекти през 2011 г. се нареж-
дат вятърните електроцентрали в Испания и Австрия. 

ЕИБ е водещ кредитор на вятърната енергетика, 
като финансирането през 2011 г. достига 
1,7 млрд. евро. В същото време, 

вятърната енергия е основната тема на 
проведения през 2011 г. форум на ЕИБ в Хамбург.
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ЕИБ е разработила и други механизми за финансира-
не, като фондове за дялово участие и въглеродни фон-
дове, чрез които да подпомага проекти за възобно-
вяема енергия и за енергийна ефективност. Банката 
работи с организаторите на проекти на ранен етап от 
изпълнението и предоставя техническа помощ за раз-
работване на проекти. В същото време тя управлява 
и участва в редица други инициативи или програми в 
областта на енергетиката и изменението на климата, 
като Средиземноморския план за слънчева енергия 
(MSP) и Световния фонд на фондовете за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия (GEEREF).

През 2011 г., съвместно с Европейската комисия, Cassa 
Depositi e Prestiti и Дойче банк, ЕИБ учреди нов Ев-
ропейски фонд за енергийна ефективност – ЕФЕЕ  
(EEEF). Фондът е замислен да осигурява пазарноориен-
тирано финансиране за икономически жизнеспо- 
собни проекти за енергийна ефективност  и възобно-
вяема енергия в публичния сектор в ЕС.  Целта е чрез 
привличане на нови инвеститори, общият размер на 
финансирането да бъде увеличен от 265 млн. евро 
(към момента) на близо 800 млн. евро. Осигурен е и 
механизъм за техническа помощ в подкрепа на инвес-
тициите по линия на ЕФЕЕ.

Специализирани фондове и инициативи 

Улавяне и съхраняване на въглерод 

ЕИБ подкрепя политиката на ЕС по отношение на кли-
мата и в енергетиката и по други начини. Банката и 
Европейската комисия обединиха усилията си за та-
ка-наречената инициатива NER 300 – най-мащабната 
програма в света за финансиране на демонстрацион-
ни проекти за улавяне и съхранение на въглерод и за 
новаторски технологии за възобновяеми енергийни 
източници. Инициативата носи това име, защото сред-
ствата по нея ще бъдат набрани от продажбата на 300 
млн. емисионни квоти в резерва за нови участници 
(NER) на Системата за търговия с емисии на ЕС. В ка-
чеството си на представител на Комисията, банката  
изпълнява двояка функция: да оценява и класира проек- 
тите на държавите членки на ЕС, с които те канди- 
датстват за финансиране и да привлича средства чрез 
продажбата на запазен дял от 300 милионните емисион- 
ни квоти, предвидени по линия на NER. През втората 

половина на 2012 г. предстои Европейската комисия 
да подбере първата партида проекти за финансиране 
по NER 300, след продажбата на първия транш от 200 
млн. въглеродни квоти. Продажбата на квоти започна 
през декември 2011 г. и ще бъде отчитана всеки месец 
на сайта на ЕИБ, докато не приключи инициативата.

Подкрепени от ЕИБ  
въглеродни фондове 

ЕИБ съфинансира шест въглеродни фонда, заедно с 
други национални или международни финансови ин-
ституции. Дейността на фондовете е насочена предим-
но към по-слабо развитите части на въглеродния пазар, 
както и към усилията на държавите членки на ЕС и на 
компаниите да изпълняват задълженията си по отноше-
ние на въглеродните емисии в ЕС и в световен мащаб. 
Наред с това, те подпомагат организаторите на проек-
ти в икономиките в преход и в развиващите се страни 
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Подпомагане   
на мерките в областта на изменението на климата

да привличат средства за нисковъглеродни инвести-
ции. Инвеститорите вече са заделили 589 млн. евро за 
шестте фонда, предимно за изкупуване на въглеродни 
кредити, които би трябвало да са допустими за търгу-
ване от изпълнилите изискванията компании в рамките 
на Европейската схема за търговия с емисии. В края на 
2011 г., 62 % от този обем вече са ангажирани чрез 91 
подписани споразумения за покупко-продажба на еми-
сионни кредити с продавачи в 25 страни по света.

Всички подкрепени от ЕИБ въглеродни фондове имат 
конкретни задачи, структури, регионална насоченост 
и участници. Те са замислени да повишат капацитета 
на пазара, да се допълват с представителите на част-
ния сектор на въглеродния пазар, а не да ги изтласкват 
от него. Инициативите на ЕИБ за въглеродните фондо-
ве се стремят да предвиждат посоката на развитие на 
пазара и да изграждат доверие в правовата уредба, 
по-конкретно за времето след 2012 г., когато изтича 
срока на действие на Протокола от Киото.

Облигации за повишаване на 
осведомеността за изменението  
на климата

Облигационните емисии за повишаване осведоме-
ността относно климата са емитирани от ЕИБ облига-
ции, постъпленията от които се използват изключител-
но за финансиране на проекти в подкрепа на мерките 
срещу изменението на климата, в частност за възобно-
вяеми енергийни източници и енергийна ефективност. 
От появата си през 2007 г. досега, облигационните 
емисии на ЕИБ за климата са привлекли равностой-
ността на 1,4 млрд. евро по десет транзакции в шест 
валути. Остатъчната балансова стойност, която под-
лежи на разпределяне през 2011 г., е 57 млн. евро по-
стъпления от последната емисия облигации относно 
климата от ноември 2010 г. Средствата са изцяло раз-
пределени по проекти през 2011 г. 

Фондът на полумесеца за чиста енергия (Crescent Clean 
Energy Fund) – нов инвестиционен фонд, насочен към 
сектора за възобновяема енергия в Турция и съседни 
страни - е учреден през 2011 г. с вноска от страна на ЕИБ 
в размер на 25 млн. евро. Целта е да бъде осигурена ико-
номическа възвръщаемост, като в същото време бъде 
увеличен на дела на електроенергията от възобновяеми 
енергийни източници.

Европейско подпомагане за местна енергетика 
(ELENA) е името на съвместна инициатива на ЕИБ и Евро-
пейската комисия, която помага на местните и регионал-
ните органи на самоуправление да подготвят проекти за 
енергийна ефективност или възобновяе ми енергийни 
източници, за да се увеличат шансовете техните планове 
да привлекат външно финансиране. Чрез ЕЛЕНА се оси-
гурява частично финансиране на техническата помощ за 
подготовка, изпълнение и финансиране на дадена инвес- 
тиционна програма в т.ч. предпроектни и пазарни проуч-
вания, структуриране на програми, бизнес планове, 
оценки за въздействие то върху околната среда, подго-
товка на тръжни процедури. Има готовност за мобилизи-
ране на близо 1,4 млрд. евро за инвестиции. През 2011 г. 
са ангажирани 17 млн. евро под формата на техническа 
помощ за бенефициери по линия на ЕЛЕНА.

През 2011 г., Европейският фонд за енергетика, измене-
ние на климата и инфраструктура 2020, известен и под 
името Фонд „Маргьорит“, направи  първата си инвес-
тиция в проект за вятърна енергия в Белгия и във фо-
товолтаична слънчева електроцентрала във Франция, 
като и двете са управлявани от EDF Energies Nouvelles. 
Учреден съвместно с помощта на шест големи евро-
пейски финансови институции, фондът „Маргьорит“ се 
стреми да достигне планираните 1,5 млрд. евро капи-
тал, като първоначално набра 710 млн. евро през 2010 
г. Фондът е целеви и е замислен като катализатор за ин-
фраструктурни инвестиции в съответствие с основните 
политики на ЕС в областта на изменението на климата, 
енергийната сигурност и трансевропейските мрежи.

От 2007 г. насам, за страните в сферата на разширява-
нето и на политиката за добросъседство, АКТ, Азия и 
Латинска Америка, действа целеви многогодишен Ме-
ханизъм за енергийна устойчивост и сигурност на 
доставките, който разполага с 4,5 млрд. евро за фи-
нансиране на проекти. Към края на 2011 г. вече са под- 
писани проекти на стойност  2,2 млрд. евро. Голяма 
част от финансовите средства по този многогодишен 
механизъм е усвоена чрез инвестиции във възобно-
вяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
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Г орите могат да подпомогнат приспособи-
мостта към някои от последиците от изме-
нението на климата, като например ерозия-

та на почвите, растящите заплахи от наводнения, 
и да предложат огромни потенциални предим-
ства по отношение на биоразнообразието и пло-
дородието на почвите. От друга страна, те са ос-
новни въглеродни усвоители, които регулират 
световния климат. Устойчивото горско стопан-
ство може да допринесе в решаваща степен за 
облекчаване на последиците от изменението на 
климата чрез регулиране на тези важни въгле-
родни запаси, занижаване на емисиите и осигу-
ряване на възобновяем енергиен източник. 

В Испания например, ЕИБ инвестира в залесява-
не и внедряване на по-ефективни мерки за пре-
дотвратяване на горски пожари, облекчаване на 
почвената ерозия и възстановяване на естест-
вените местообитания в района на Кастиля-Ла 

Приспособяване  
към изменението на климата 

Проектите за горското 
стопанство и водите спомагат 

за укрепване устойчивостта 
на инфраструктурата и 
приспособяването към 

промените в 
метеорологичните условия.



Залесяване и контрол на ерозията, Турция

292011 Доклад за дейността

Подпомагане   
на мерките в областта на изменението на климата

справяне с нея в дългосрочен план. Заемът в размер на 
27 млн. евро за Корпорацията за комунални услуги на 
Сейшелските острови ще съдейства за преодоляване на 
недостига от вода чрез обновяване и разширяване на 
водоснабдителната система на трите основни острова 
чрез ограничаване на загубите от течове,  повишаване 
на енергийната ефективност и на устойчивостта на во-
доснабдяване при все по-непредвидимия климат и ва-
лежи. Схемата ще помогне и за по-доброто управление 
на рисковете, свързани с околната среда и природните 
бедствия, както и за цялостното управление на водите.

Водата е основната среда, чрез която изменението на 
климата се отразява на човешкото общество и на еко-
системите. Зачестилите крайни проявления на кли-
мата се отразяват пагубно на наличните сладководни 
запаси и тяхното качество, което води до свързани с 
водата природни бедствия, като засушавания и на-
воднения. ЕИБ е най-големият източник на заемно 
финансиране за водния сектор в световен мащаб, а 
комплексното управление на водните ресурси и прис-
пособяването към изменението на климата са сред во-
дещите цели на бъдещата кредитна дейност. 

През 2011 г. ЕИБ подкрепи 16 проекта 
с 1 млрд. евро – както в ЕС, така 

и извън него – които ще спомогнат за 
подобряване на устойчивостта спрямо 

климата и за приспособяване към 
променящите се климатични условия.

Манча. Проектът, наречен „Medioambiente Castilla-La 
Mancha” включва покупката на противопожарна тех-
ника, извършване на инженерно строителни дейнос-
ти, внедряване на методи за управление на горите за 
свеждане до минимум на риска от пожари и повиша-
ване на техническата квалификация. Създават се и ус-
ловия за подобряване здравословното състояние на 
горските екосистеми, за повишено отвеждане на пар-
никови газове и най-общо изпълнение на целите за 
опазване на околната среда. 

Укрепване на устойчивостта  
спрямо климата 

Профилактичното приспособяване към последствия-
та от изменението на климата е по-резултатно и по-ев-
тино от принудителните спешни мерки в извънредни 
ситуации. Следователно, много от дейностите на бан-
ката във водния сектор предвиждат съхраняване на 
сладководните запаси, устойчиво управление на води-
те, опазване на морските и крайбрежните зони, както 
и други мерки за приспособяване. Въпреки че преоб-
ладаващата част от действащите проекти за приспосо-
бяване със средства на ЕИБ са в ЕС, банката инвестира 
и в проекти в нови и развиващи се икономики по цял 
свят, в тясно сътрудничество с Европейската комисия 
и други финансови институции.

През 2011 г., ЕИБ подписа първия си воден проект в Аф-
рика, който изрично се занимава с намаляване на за-
плахата от изменението на климата и подготовката за 
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Повечето от хората на планетата живеят в градо-
вете. В Европа, 75 % от населението живее в мал-
ки и големи градове и около 85 % от БВП в ЕС се 

произвежда в градските населени места. Градовете и 
градските райони са двигатели на иновациите и ико-
номическия растеж и в тях са съсредоточени повечето 
работни места, стопански обекти и учебни заведения, 
но те са и места с концентрация на тежки проблеми, 
свързани със социалното неравенство и устойчивост-
та на околната среда. 

Животът в градовете осигурява икономии от мащаба и 
се свързва с благото на обществените услуги от рода 
на болници, училища и университети, но и с унищожа-
ването на околната среда, шума, лошото качество на 
въздуха, проблемите, произтичащи от безработицата, 

социалното изключване и квартали с крайна мизерия. 
В същото време, градските зони в цял свят са изправе-
ни пред проблема на променящия се климат. Градове-
те в Европа потребяват 80 % от енергията и изпускат 
80 % от парниковите газове. През последните пет го-
дини ЕИБ предостави общо 55 млрд. евро заеми, как-
то и техническа помощ, за проекти в полза на устойчи-
востта в няколкостотин града.

Насърчаване на комплексното 
развитие на градовете 

Заемите на ЕИБ за градовете са предимно насочени за 
проекти за градоустройствени подобрения и обновя-
ване, които придават облик на устойчивост на общно-
стите. Тук банката се стреми да облагороди районите, 
в които живеят най-бедстващите граждани и да опол-
зотвори по-пълно ограничените поземлени площи в 
центровете на градовете, както и да подпомага общин-
ските капиталовложения за ремонт и модернизация  
на обществената инфраструктура, сградния фонд и съо- 
ръженията. Специално внимание се обръща на опаз-
ване на културното и историческото наследство. През 
2011 г., близо 2,6 млрд. евро са вложени в проекти за 
градоустройство и обновяване.

Придаване
на устойчивост на градовете

През изминалите пет години ЕИБ се 
включи във финансирането на:

29 метросистеми 

5 системи за градски ж.п. превоз

42 системи за трамваен превоз 

43 системи за ж.п. превоз 

22 проекта за високоскоростен ж.п. превоз.  
Близо 5 % от гражданите на ЕС ежедневно 
използват някакъв вид обществен 
транспорт, финансиран от ЕИБ.

Придаването на зелен облик на 
градовете и тяхната устойчивост 

са в центъра на дейността на 
ЕИБ в градските райони. През 

2011 г. ЕИБ отпусна 15 млрд. 
евро под формата на заеми за 

устойчивостта на градовете.
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Подпомагане   
на мерките в областта на изменението на климата

Подкрепа за чист транспорт 

ЕИБ поставя основно ударение върху подкрепата за 
обществения транспорт в градовете и търси най-ефек-
тивния, икономичния и устойчив начин за задоволя-
ване на търсенето на транспортни услуги. Това усилие 
изисква съчетаване на различни транспортни решения 
по всички видове транспорт. Като влагат средства в 
прехода от частен към обществен транспорт и в устой-
чивост, проектите целят подобряване на качеството на 
въздуха и намаляване на шумовото замърсяване. На-
ред с това, те спомагат за справяне с изменението на 
климата, като повишават енергийната ефективност и 
ограничават емисиите от парникови газове. Особено 
внимание се обръща и на безопасността в транспорта. 

Подкрепата на банката има широк диапазон – от строе- 
жа, разширяването или оздравяването на инфраструк-
турата на обществения транспорт (железопътен, лек 
ж.п., метро и трамваен превоз, както и подвижен със-
тав) до насърчаване на велосипедната и пешеходна-
та инфраструктура, както и на електрическия превоз. 
Банката също така работи за развитието на по-при-
родосъобразни и безопасни превозни средства като 
подкрепя научната и развойната дейност за намиране 
на по-енергийно ефективни решения с ниски емисии, 
които да бъдат внедрени в автобусния превоз, почист-

  „Джесика“ – за доброто на градовете
 
Съкращението „Джесика“ означава „съвместно европейско подпомагане за устойчиво 
финансиране в градските зони”, съвместна инициатива на Европейската комисия, ЕИБ и 
Банката за развитие на Съвета на Европа. Този финансов инструмент допълва прякото 
финансиране от страна на ЕИБ и съдейства за разпределяне на средства от структурните 
фондове на ЕС по проекти, които са част от комплексен план за устойчиво развитие 
и обновяване на градовете. „Джесика“ спомага тези средства да бъдат усвоявани по 
икономически изгодни градски проекти посредством градоустройствени фондове. 
Инвестициите могат да са под формата на дялово участие, заеми, гаранции. Те поощряват 
създаването на съдружия между общини, банки и частния сектор. Работната група на 
ЕИБ към „Джесика“ предоставя консултации за оптимално разпределяне на ресурси, 
насоки и подкрепа по управление на фондовете. До края на 2011 г., по „Джесика“ са 
възложени общо 68 предварителни оценки и са учредени 18 доверителни фонда 
на обща стойност 1,7 млрд. евро в 52 региона. Броят на фондовете за развитие на 
градовете достигна 25 в края на 2011 г., с обща сума на авоарите от 842 млн. евро, 
от които 436 млн. евро вече са изплатени в осем държави членки.

ването на улиците или транспортните скредства за из-
возване на боклук. 

Близо 10 % от заемите на ЕИБ се вливат в проекти за 
градски обществен транспорт. През 2011 г. сред тях е 
проекта за модернизация на транспортната мрежа Ile-
de-France, който включва осъвременяване на четири 
трамвайни линии в Париж, първата трамвайна линия 
в Тур, Франция и разширяване на трамвайната мрежа 
в Нотингам, Обединено кралство, разширяване на ме-
трото в Рим, Прага, Букурещ и Хелзинки.

Нова политика за кредитиране на 
транспорта

Устойчивият транспорт е в центъра на обсъжданията, 
проведени по линия на обществено допитване през 
2011 г. В резултат на него е приета нова политика за 
кредитиране в областта на транспорта, която определя 
правилата за приоритизиране и оценка на проектите от 
страна на банката. За всеки подсектор кредитната поли-
тика предвижда определени изисквания. Освен това, 
новата политика ясно определя мястото на мерките за 
преодоляване на изменението на климата и отдава пре-
димство на определени видове инвестиции, като набля-
га на анагжимента на банката за оценка на въглеродния 
отпечатък – неделима част от повечето проекти.



	 Страни, включени в процеса на разширяване на ЕС

	 Средиземноморски страни

	 Съседни страни на Изток

	 Страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн

	 Азия

	 Латинска Америка

Отпускане на 
заеми извън ЕС  
по региони
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ЕИБ развива дейност в 
цял свят в служба на 

външнополитическите 
цели на ЕС. Операциите 
й извън ЕС заемат близо 

10 % от всички нейни 
заеми. За постигане на 
по-силно въздействие 

от своята дейност и 
отлични резултати, 

банката си сътрудничи с 
други организации. 

7 млрд. 
евро
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Подкрепа   
за външната политика на ЕС

П рез 2011 г., отпуснатите заеми от ЕИБ извън ЕС 
достигат близо 7 млрд. евро. През същата годи-
на Европейският парламент и Съветът подно-

виха мандата на ЕИБ за дейност извън ЕС и заложиха 
по-силно на развитието на местния частен сектор, со-
циалната и икономическата инфраструктура, и проек-
ти за облекчаване на последиците от изменението 
на климата и приспособяване. За да може банката да 
продължи да работи отвъд европейските граници, та-
ванът на финансиране през оставащите две години 
от мандата й бе увеличен с 1,6 млрд. евро и превиши 
29 млрд. евро (2007-2013 г.). Голям дял от това увели-
чение ще бъде използван за подкрепа на страните по 
Южното Средиземноморие, които провеждат полити-
чески реформи вследствие на „арабската пролет“. 

Подновеният мандат предвижда частична гаранция 
от страна на ЕС за вреди по проектни заеми за стра-
ни с предприсъединителен  или съседски статус, как-
то и страни в Азия, Латинска Америка и Южна Африка 
за периода до 2013 г. Заемодателният мандат за афри-
канските, карибските и тихоокеанските страни (АКТ) и 
отвъдморските територии (ОМТ) се определя от Спо-
разумението от Котону. Последното урежда взаимо-
отношенията между ЕС и страните партньори в тези 
райони на света. Финансирането по тази линия се оси-
гурява от бюджетите на държавите членки чрез Евро-
пейския фонд за развитие и се допълва със собствени 
средства от ЕИБ. 

Подкрепа   
за външната  
политика на ЕС 

ЕИБ разполага и с още  2 млрд. евро за подпомагане на 
борбата с изменението на климата във всички регио-
ни – ценно допълнение към дейността на банката във 
връзка с климaта извън ЕС.

Гъвкав инструмент на  
външната политика

Приложното поле на подновения мандат е разширено, 
за да обхване Исландия, Либия, Ирак и Камбоджа. На-
ред с това, той позволява на банката да се приспособя-
ва към бързо променящата се политическа реалност, 
като „арабската пролет“, където ЕИБ се включи към 
международните усилия за подкрепа на реформите в 
страните от Южното Средиземноморие. ЕИБ временно 
преустанови заемната дейност и техническата помощ 
за Сирия след решението на ЕС за налагане на санкции 
срещу управляващия режим заради насилственото по-
тушаване на протестите.

Водещ приоритет за банката в страните от Южното 
Средиземноморие е осигуряването на устойчив рас-
теж и създаването на работни места. Банката вече е в 
челото на обществените финансови институции в ре-
гиона и предоставя над половината от европейските 
финансови средства за устойчиви проекти. ЕИБ играе 
важна роля в партньорството, започнало след срещата 
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на високо равнище на Г-8 в Довил през 2011 г., в под-
крепа на демократичния и икономическия преход в 
региона. Банката се ангажира да подкрепя развитието 
на икономиката и да насърчава заетостта. През 2011 г. 
са подписани заеми за над 1 млрд. евро за подпомага-
не на развитието на частния сектор и за ускоряване на 
съответните инфраструктурни проекти в средиземно-
морските страни.

През 2011 г. ЕИБ засили присъствието си в съседните 
страни на изток, като отвори първото си представи-
телство в столицата на страна от този район - в Киев, 
което ще отговаря за Украйна, Молдова, Грузия, Ар-
мения, Азербайджан и Русия. ЕИБ подкрепя проекти 
от значителен интерес както за ЕС, така и за страните 
партньори, като отпуснатите заеми през 2011 г. достиг-
наха 776 млн. евро. Инструментът на банката за парт-
ньорите на Изток предоставя допълнително финанси-
ране по заеми за инвестиции на ЕС в района, особено 
на инвестиции от европейски дружества. През 2011 г. с 
пълна мощ заработи Доверителният фонд за оказване 
на техническа помощ на източното партньорство, кой-
то бе учреден през 2010 г. за обмен на опит в подготов-
ката на проекти и тяхното финансиране и за успешно-

то изпълнение на проекти в региона. Първите страни, 
които дадоха своя принос, бяха Австрия, Полша и Шве-
ция, последвани от заявена готовност от страна на 
Франция. Очаква се да ги последват и други страни. 

Наред с кредитирането на съседите на Изток и на Юг, 
важно място заема подкрепата за кандидатите и по-
тенциалните кандидати за членство в ЕС от Западните 
Балкани и Турция. Близо половината от всички заеми 
извън ЕС се падат именно на тези страни. 

През 2011 г., Инвестиционната рамка за Западните 
Балкани (WBIF) оказа помощ на малки и средни пред-
приятия, на инициативи срещу изменението на кли-
мата, както и в други области. Подетата през 2009 г. 
съвместна инициатива от Европейската комисия, ЕИБ, 
ЕБВР и Банката за развитие на Съвета на Европа  наби-
ра безвъзмездна помощ за допълване на заемното фи-
нансиране на приоритетни инфраструктурни проекти 
на Западните Балкани. Към края на 2011 г. са осигуре-
ни 220 млн. евро безвъзмездна помощ за 111 проекта, 
като целта е да бъдат отпуснати над 5,5 млрд. евро съ-
финансиране. Наскоро е отпусната помощ за коридор 
X, един от основните елементи в общоевропейската 

  Измерване на постигнатото за 
по-целенасочено въздействие 

ЕИБ извършва преход към по-целенасочено от-
читане на въздействието и засилено наблюдение 
на операциите извън ЕС. Разработената и  издър-
жалата проверка през 2011 г. нова оценъчна рам-
ка за резултатите ще подлага на оценка и ще от-
чита въздействието върху развитието въз основа 
на измерими, стандартни показатели със съот-
ветните базисни стойности, времеви графици и 
очаквани постижения. Особено ще се набляга на 
отражението от подпомогнатите проекти върху 
заетостта и финансовото състояние, енергийна-
та ефективност, въглеродния отпечатък, еколо-
гичните и социалните предохранителни мерки, 
както и на ефекта върху фирменото управление, 
когато проектите са в частния сектор. Пилотният 
етап на тази нова рамка ще започне през 2012 г.
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транспортна мрежа на Западните Балкани от Залцбург, 
Австрия до Солун, Гърция. 

Засилване на сътрудничеството  
с партньорите 

Партньорските отношения са важна черта на опера-
циите на банката, особено извън ЕС. Банката работи с 
мрежа от доверени партньори в частния сектор, дър-
жавни институции и неправителствения сектор, чий-
то принос е ценен за дейността на ЕИБ. По силата на 
подновения мандат, безвъзмездната помощ от ЕИБ все 
по-често се съчетава със заеми от банката за повиша-
ване на резултатността по проектите в развиващите се 
страни. Освен това, представителствата на банката са 
под един покрив с делегациите на ЕС в чужбина, кое-
то укрепва сътрудничеството между ЕИБ, Службата за 
външна дейност на ЕС и на Комисията, като в същото 
време се пестят режийни разноски.

През 2011 г. експертна група от Комисията, в т.ч. пред- 
ставители на ЕИБ и на държавите членки, започна проуч- 

ване за създаване на платформа за външно сътруд- 
ничество и развитие на ЕС. Цели се задълбочаване на 
въздействието от външнополитическото сътрудни-
чеството на ЕС чрез оптимално използване на финан-
совите механизми, като се съчетава безвъзмездната 
помощ със заемно финансиране. По този начин ще 
бъде допълнен ограничения финансов ресурс в под-
крепа на външнополитическите приоритети и тези на 
развитието в страните партньори на ЕС.

През същата година, ЕИБ, ЕБВР и Европейската коми-
сия договориха нов меморандум за разбирателство 
относно сътрудничеството извън ЕС за по-нататъшно 
допълване, спомагателно финансиране и ефективно 
усвояване на ресурсите. В обхвата му попадат райони 
на общо действие, най-вече страни на предприсъеди-
нителен етап (Западни Балкани и Турция) и съседите 
на Изток – Русия, Средна Азия и Монголия.

Пак през 2011 г., ЕИБ и Международната финансова 
корпорация, член на Групата на Световната банка, се  
договориха за засилване на сътрудничеството по проек- 
ти за развитие на частния сектор на новите пазари (в 
т.ч. Африка, карибските и тихоокеанските държави, 
както и държавите по Средиземноморието). Това би 
трябвало да увеличи ползата от финансирането чрез 
облекчаване на административната тежест за заемо-
получателите и да ускори обработката на финансовата 
документация. Сътрудничество и съгласуваност има в 
областта на изпълнението на споразуменията съглас-
но мандата,  оценките и финансово-правните анали-
зи, проверките на място и обработката на заявките на 
клиентите.

ЕИБ си сътрудничи и с други европейски финансови 
институции при подпомагане на проекти извън ЕС по 
линия на инициатива за взаимна помощ.  Тази дого-
вореност позволява на един от участниците да поеме 
водеща функция по оценка на проекта, да представи 
резултатите на съфинансиращите организации и по 
този начин да се избегне дублирането на документо-
оборота за организатора на проекта и да се спестят 
средства. ЕИБ създаде инициативата за взаимна по-
мощ заедно с френската агенция за развитие (Agence 
Française de Développement) и немската насърчителна 
банка (Kreditanstalt für Wiederaufbau). 

От общата сума на подписаните 
през 2011 г. заеми, 42 % 

са съфинансирани от други 
международни финансови 

институции. 



Институция с чувство  
за отговорност

ЕИБ се стреми да прилага водещите международни 
практики за корпоративна отговорност. Банката 
стриктно се придържа към: 

  зачитане на екологичните и социалните фактори 
във всяка своя делова дейност

  осигуряване на добро управление, прозрачност и 
отчетност както по отношение на себе си, така и 
по отношение на партньорите

  установяване съответствието на заемната дейност 
с целите в политиката на ЕС  и извършване на 
оценъчната дейност с оглед устойчивостта на 
инвестициите; 

   насърчаване на по-етично издържани и 
устойчиви инвестиции; 

  изграждане на взаимно изгодни отношения с 
общностите в приемащите страни; и

  ограничаване на собствения екологичен 
отпечатък.
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К орпоративната отговорност е отговорност на 
всеки в ЕИБ. Стратегията за корпоративна отго-
ворност на банката се определя от ръководство-

то и е неразделна част от деловата й дейност. Отговор-
ното делово поведение е в основата на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и всеобхва-
тен растеж. ЕИБ прави необходимото всеки инвести-
ционен заем да бъде проверен от специалистите й по 
екология, социални въпроси и управление, за да има 
увереност, че отговаря на стандартите на банката.

Според ЕИБ, прозрачността и оповестяването на ин-
формация е важно за добре информирания диалог 
със заинтересованите лица, при зачитане на законно 
установената поверителност в деловите отношения с 
клиентите. 

Отчетност и корпоративна 
отговорност 

ЕИБ се придържа към стандартите на най-добрата 
практика за оповестяване и отчитане на корпоратив-
ната отговорност и към насоките на Световната ини-
циатива за отчетност при разкриване на информация 
за резултатите, постигнати в околната среда, социал-
ната сфера и управлението. 

Борбата срещу корупцията и липсата на прозрач-
ност са от решаващо значение за страните извън ЕС 
с богати залежи от нефт, природен газ и полезни из-

Институция с чувство  
за отговорност

копаеми. Инициативата за прозрачност в добивна-
та индустрия – EITI – е създадена за насърчаване и 
подпомагане на богатите на залежи страни при въ-
веждане на процедури за оповестяване на заверена 
информация  за извършени плащания и постъпили 
приходи. ЕИБ утвърждава EITI заедно с организатори-
те на проекти, като въвежда по-голяма прозрачност и 
последователност при отчитането на плащанията по 
проектите. 

Граждански диалог със Съвета на 
директорите на ЕИБ 

През октомври 2011 г., банката проведе първия се-
минар с участието на сдружения на гражданското об-
щество и Съвета на директорите на ЕИБ. В събитието 
в Люксембург се включиха 65-ма представители на 52 
организации и 13 оратори. Сред основните теми бяха 
мерките срещу изменението на климата, заемите за 
МСП и дейността в развиващите се страни. Представи-
телите на неправителствения сектор приветстваха ра-
ботата на ЕИБ в областта на възобновяемите енергий-
ни ресурси, но я призоваха да удвои усилията си, за да 
подпомогне прехода на ЕС към по-щадяща природата 
и устойчива икономика. 

По темата за МСП, за които заемите на ЕИБ се отпус-
кат чрез банкови посредници, разискванията засегна-
ха скъсяването на пътя на предоставяните средства до 
подходящите сектори и бенефициери. 
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Банката е разпознаваема като изключително важен 
партньор за развитието, въпреки че едва 10 % от от-
пуснатите средства са за операции извън ЕС. Пред-
ставителите на гражданското общество изтъкнаха 
необходимостта подходът на банката да отговаря на 
националните характеристики и регионалната специ-
фика, да намира баланса между кредитирането на об-
ществения и частния сектор и да обръща повече вни-
мание на потребностите на местното население и на 
подобряване качеството му на живот.

Независима последваща оценка

„Оценка на операциите“ е наименованието на една от 
четирите независими дирекции, подчинени на Главна-
та инспекция на банката. Другите са „Вътрешен одит”, 
„Разследване на измами” и „Механизъм за подаване на 
жалби”. 

„Оценка на операциите“ извършва тематични, сектор-
ни и регионални /национални проверки на финанси-
рани от банката проекти след тяхното приключване. 
Това укрепва отчетността и стимулира организацията 
да се учи от натрупания опит. 

През 2011 г. са завършени два доклада за оценка: по 
инициативата „Джереми“  за микрофинансиране и фи-
нансиране на МСП; и по заемното финансиране на 
икономическото и социалното сближаване във Фран-
ция, Португалия и Обединеното кралство. Докладите 
са публикувани на сайта на ЕИБ в интернет. 

Ефективен механизъм  
за подаване на жалби 

Механизмът на ЕИБ за подаване на жалби представля-
ва комплексно средство за разрешаване на спорове, 
на разположение на представители на общественост-
та, които се считат за засегнати от някое решение на 
банката. Всеки гражданин има достъп до него. При не-
постигане на споразумение, на разположение е и вто-
ра инстанция за защита – европейският омбудсман.  В 
този смисъл, механизмът на ЕИБ за подаване на жал-
би няма аналог сред международните финансови 
институции.

През 2011 г., по механизма за подаване на жалби са по-
стъпили 54 жалби, от които 46 допустими. Повечето 
жалби се отнасят до околната среда и до социалното 
отражение от финансираните проекти (18), както и до 
обществените поръчки (14). Европейският омбудсман  
се е произнесъл по три от подадените срещу ЕИБ жал-
би, като постановява липса на административни про-
пуски и не отправя критични бележки. 

Минимален екологичен отпечатък

От 2007 г. ЕИБ следи за своя въглероден отпечатък от 
вътрешни операции (базисни стойности на групата на 
ЕИБ). Първоначалната цел за ограничаване на въгле-
родния отпечатък с 20 % до 2020  г. вече е достигната и 
дори преизпълнена с 4 % през 2011 г. 

О б що т о н а  
CO2 2011г.

То н а CO2 н а 
с л у ж и т е л 

2011 г.

То н а CO2 н а 
с л у ж и т е л 

2010 г.

То н а CO2 н а 
с л у ж и т е л 

20 0 9 г.

Е м и с и и о т  е н е р -
го п о т р е б л е н и е 

824 0, 38 0,41 0, 52

Е м и с и и о т 
м о б и л н о с т 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

О т п а д ъ ц и -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

П о т р е б л е н и е н а 
ко п и р н а х а р т и я 

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

ОБЩО 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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ЕИБ продължава да намалява въглеродните емисии 
от вътрешна дейност на глава от служителите, неза-
висимо от ръста на деловата дейност в периода  2008 
– 2011 г. По-ефективното и ефикасното използване на 
служебните помещения и усъвършенстваното упра-
вление на сградния фонд доведе до намаляване на 
емисиите от енергопотребление.  

Емисиите от мобилност (предимно от въздушен транс-
порт) отново тръгнаха надолу след увеличението, по-
ради мерките на банката срещу финансовата криза и 
нарасналото кредитиране през 2010 г.и 2011 г. 

ЕИБ оказва съдействие при рециклирането на отпадъ-
ци: 75 % от битовите отпадъци, които изхвърля, се пре-
работват от местните власти за производство на енер-
гия чрез изгаряне, компостиране и за производството 
на биогаз, който иначе трябва да бъде получен от из-
черпаеми източници. Според предоставени от местни-
те власти данни, рециклирането на твърдите отпадъци 
на банката се е отразило благоприятно на въглеродни-
те емисии въобще.  

Реплики от срещата на Съвета с представители 
на гражданското общество:

„Ако климатичните заплахи са системен въпрос, 
то тогава и ответните мерки трябва да са систем-
ни. Трябва да съберем две и две, това важи и за 
банката.”

„ ЕИБ не може да прави всичко, но трябва да напра-
ви всичко по силите си.”

„Хората трябва да са в центъра на всяка операция.”
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 Институтът на ЕИБ 

Корпоративната отговорност на ЕИБ ще получи 
нов тласък благодарение на новосъздадения 
Институт на ЕИБ. Започнал дейността си на 1 
януари 2012 г., Институтът на ЕИБ играе ролята 
на катализатор на извършваната образователна 
и социална дейност, и на изкуството. Част от 
Групата на ЕИБ, институтът е представляван 
от малък екип под ръководството на декан. 
Надзорният съвет е председателстван от 
президента на ЕИБ.

Институтът на ЕИБ се грижи за постигане 
целите на ЕС чрез подкрепа за „Европейски 
инициативи за общото благо”. С помощта 
на своите партньори и на мрежата от 
„Приятели на института“, той се стреми да 
бъде катализатор на социалните, културните, 
образователните и научните дейности, 
които целят икономическото и социалното 
развитие на държавите членки на ЕС. Три 
са основополагащите му стълбове: знания, 
социални програми и изкуство.





Н ад 50 години ЕИБ е стабилен финансов парт-
ньор, който преследва целите на ЕС. Предвид 
факта, че максималната печалба не е цел за 

банката, изгодните условия за кредитиране на ЕИБ се 
прехвърлят до голяма степен на организаторите на  
проекти. Банката е най-големият наднационален зае-
мополучател и през 2011 г. привлече 76 млрд. евро на 
международните капиталови пазари.

ЕИБ е отговорен заемополучател и източник на ста-
билност в бурни времена. Солидната капиталова база 
и балансов отчет, които се дължат на разумна кредит-
на политика и мъдро управление на риска, позволиха 
на банката да съхрани отличните си финансови пози-
ции през 2011 г.

Стабилен финансов партньор

В края на 2011 г. активите възлизат на 472 млрд. евро, с 
изключително малък процент обезценени заеми бли-
зо до нулева стойност (0,09%). Годишният нетен из-
лишък достига  2,3 млрд. евро през 2011 г. и отразява 
рекордното кредитиране през 2009 г. и 2010 г., а адми-
нистративните разходи остават умерени. 

ЕИБ разполага с финансова автономност. Капиталът в 
размер на 232 млрд. евро е на подписка от държави-
те членки на ЕС, които са акционери на банката. Делът 
на всяка държава  в капитала на ЕИБ зависи от иконо-
мическия й принос към момента на присъединяване 
към ЕС. Коефициентът за капиталова адекватност на 
ЕИБ – съотношението на капитала на банката спрямо 
активите – е 24,9 % в края на 2011 г. Базелският коми-

тет на Банката за международни разплащания опреде-
ля минимален коефициент на капиталова адекватност 
на банките на 8 %.

Най-големият наднационален 
заемополучател

ЕИБ се самофинансира и привлича повечето заем-
ни средства на международните капиталови пазари. 
Благодарение на твърдата подкрепа на акционерите, 
солидната капиталова база, високото качество на ак-
тивите, консервативното управление на риска и раз-
умната стратегия на финансиране, през 2011 г. банката 
съумя да запапази рейтинга си от тройно A, даван от 
трите водещи рейтингове агенции. Поради финансова-
та си мощ, банката има възможност до привлича сред-
ства при много изгодни условия. 

На фона на крайно нестабилните пазарни условия 
през 2011 г., банката привлече 76 млрд. евро на меж-
дународните капиталови пазари на цени и при средни 
падежи, сравними с тези от 2010 г. 

Привличането на средства в трите основни валути на 
банката – евро (EUR), щатски долари (USD) и британски 
лири (GBP) – остана водещо и съставлява близо 88 % 
от емисиите на на ЕИБ през 2011 г. Най-големите обе-
ми са в евро в размер на 35 млрд., следвани от щ.д. 
(USD 33 млрд. или EUR 24 млрд.) британски лири (GBP 
6,8 млрд. или EUR 7,9 млрд.). Банката привлече 9 млрд. 
евро в други валути, т.е. 12 % от средствата. Най-голе-
ми са тези обеми в австралийски долари, следвани от 
норвежки и шведски крони. 

Капиталови и  
дългови операции

412011 Доклад за дейността

Капиталови и дългови операции



Управлението на ЕИБ

Ръководни органи на ЕИБ по устав

Съветът на гуверньорите се състои от министри, 
посочени от всяка от 27-те държави членки, обик-
новено министрите на финансите. 

Съветът задава насоките за кредитната полити-
ка, одобрява годишните отчети и балансовия 
отчет, и определя участието на банката във фи-
нансови операции извън Европейския съюз, 
както и увеличението на капитала. Наред с това 
назначава членовете на Съвета на директорите, 
на Управителния комитет и на Одитния коми-

тет. Съветът на гуверньорите се свиква веднъж 
годишно.

През 2011 г., Съветът на гуверньорите избра Вер-
нер Хойер за новия президент на ЕИБ, считано от 
1 януари 2012 г. Г-н Хойер е седмият президент 
на ЕИБ от основаването й през 1958 г. Той насле-
дява на поста Филип Мейстад, който изпълнява-
ше длъжността президент на ЕИБ два последова-
телни мандата от 2000 г. до 2011 г. Г-н Хойер е бил 
зам.-министър в Министерството на външните ра-
боти на Федерална република Германия, отгова-
рящ за европейските въпроси и депутат в немския 
парламент.
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Съветът на директорите единствен разполага с 
правомощия да взема решения за отпускане на 
средства, предимно под формата на заеми и га-
ранции, а също и за привличане на средства. 

Той следи за надлежното функциониране на банката 
и за спазване при нейното управление на разпоред-
бите в договорите и устава, както и на общите насоки, 
възприети от гуверньорите. Членовете на Съвета се 
назначават за срок от пет години, който може да бъде 
подновен, и се отчитат единствено пред банката. 

Съветът на директорите се състои от 28 директо-
ри, като всяка държава членка предлага по един 

директор, а един директор се предлага от Евро-
пейската комисия. Има 18 заместници, което озна-
чава, че някои длъжности се съвместяват от групи 
държави. Съветът на директорите провежда засе-
дания веднъж месечно. С оглед разширяване об-
хвата на професионалната подготовка на Съвета на 
директорите в определени области, Съветът може 
да привлече шестима експерти (трима директори и 
трима заместници) за участие в заседанията на Съ-
вета в качеството им на консултанти без право на 
глас. Освен ако в устава не е предвидено друго, ре-
шенията се вземат с мнозинство от най-малко една 
трета от имащите право на глас, които представля-
ват не по-малко от 50 % от записания капитал.
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ЕИБ благодари на организаторите на проекти и на доставчиците, предоставили снимковия материал, използван 
в този доклад:

Вятърна електроцентрала Belwind, Белгия; Високоскоростен влак TGV, Франция © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); 
Вятърен парк ENBW Baltic 1, Германия; Болница Nya Karolinska Solna, Швеция; Метрото в Порто, Португалия, Фотоиз-
ложба на ЕИБ „Зад обектива“; Завод за хартия Stora Enso, Швеция © Stora Enso; Need a Skip, Уест Бромич Обединено 
кралство; Завод за мрамор и гранит Noor East Co., Египет; Магазини Greenmeadow, Обединено кралство; LANXESS AG, 
Германия; Danisco RDI, Дания © DANISCO A/S; Подвързване на книжно тяло в Bl Aino © Geraldine Bruneels; Технологии 
за изображения Spectrum Dynamics, Израел; Високотехнологично производство Trelleborg, Швеция; Високоскоростен 
влак TAV, Италия © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Мостът Apollo, Словакия; Пристанището в Ротердам, Нидерландия; 
ENEL, Италия © ENEL; Gemasolar, Испания; Вятърна електроцентрала на  вода Skegness, Обединено кралство, Фотоиз-
ложба на ЕИБ „Зад обектива“; Екология в област Кастиля и Леон, Испания; Залесяване и контрол на ерозията, Турция; 
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Управителният комитет е постоянният колекти-
вен орган на управление на банката. Деветте му 
членове работят под ръководството на президен-
та и надзора на Съвета на директорите. 

Управителният комитет се грижи за ежедневно-
то управление на банката, подготвя решенията 
на Съвета на директорите и следи за тяхното из-
пълнение. Членовете му се назначават за срок от 
шест годинии, който подлежи на подновяване, и  
се отчитат единствено пред банката. Управител-
ният комитет заседава веднъж седмично под пред- 
седателството на президента. Съгласно устава на 
банката, президентът е и председател на Съвета 
на директорите. Четиримата най-големи акцио-
нери – Франция, Германия, Италия и Обединеното 
кралство – са постоянни членове на Управителния 
комитет. 

Одитният комитет е независим орган, пряко под-
чинен на Съвета на гуверньорите, който е отгово-
рен за одита на отчетите на банката и за удостове-
ряване на съответствието на дейността на банката 
с най-добрата банкова практика. Състои се от шес-
тима членове с еднократен шестгодишен мандат в 
последователни финансови години. 

Одитният комитет извършва проверка за правил-
ното провеждане на операциите на банката и за 
надлежното водене на отчетността. Към момента 
на приемане на финансовите отчети от Съвета на 
директорите, Одитният комитет представя свои-
те становища по тях. Докладите на Одитния коми-
тет за резултатите от проверката на предходната 
година се изпращат на Съвета на гуверньорите, 
като се прилага годишния отчет на на Съвета на 
директорите. 
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