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През юли 2013 г., Хърватия
стана 28-та държава членка
на Европейския съюз.

Основен приоритет в кредитната дейност
на ЕИБ е насърчаването на устойчивия
растеж с цел създаване на работни места.

230 000 МСП

в Европа със средства
в размер на

21 млрд.
,9

ЕВРО

През 2013 г., Групата
на ЕИБ подкрепи близо

Първата ни операция
след присъединяването
бе оказването на пряка
подкрепа на малки и средни
предприятия – гръбнакът
на хърватската икономика
и главен двигател на растежа
и заетостта.

Финансиране на 230 000
МСП и дружества със
средна капитализация

Стратегическа
инфраструктура

15 млрд.
инвестиции от ЕИБ
в европейска стратегическа
инфраструктура

Първите
два проекта,
подпомогнати
чрез инициативата
за проектни
облигации

4 млрд.

2013 г.
В ЦИФРИ

ЕВРО

в подкрепа на
интелигентните
градове в Европа

Групата на ЕИБ
е неразделна част
от стратегията на ЕС
за преодоляване на
дълготрайните последици
от финансовата криза

Въвеждане на нови
критерии за кредитиране
на енергетиката за
устойчиви енергийни
проекти

Интелигентни
финансови решения
за възстановяване на
икономиката в Европа

Финансиране на дейности
в областта на климата

19млрд.
ЕВРО

за насърчаване на

,4

214млн.
предвидени целево
за седем новаторски

фонда за климата

ЕИБ

във вид на облигации на
за осведоменост в областта
на климата

ЕВРО

дейности
в областта
на климата

1 млрд.
Рекордни

ЕВРО

2

,8

РАБОТНИ
МЕСТА
в Евр о па

ЕВРО

,9

2 млн.
в подкрепа на

Декларация за
климата на ЕИБ

Достъп до финансиране на МСП и

21млрд.

дружества със средна капитализация
финансиране
на търговията

подкрепа от Групата
за МСП и дружества със
средна капитализация
в Европа

в Гърция и Кипър

Иновации
и умения

17млрд.
от Групата

,2

ЕВРО

за проекти, в помощ на
растежа и работните
места

предназначени за

за иновации

и умения в Европа

19
университета
и изследователски
центрове

с подкрепа от ЕИБ

Инициатива за финансиране
на растежа (GFI), подета за
насърчаване на новаторски
дружества със средна
капитализация

856млн.
ЕВРО

от Групата на ЕИБ

1

ЕВРО

,1

,

подготовка на младежи
и заетост в ЕС

Увеличение на капитала,
в подкрепа на двигателите
на растежа и заетостта

75 млрд.

9 млрд.
ЕВРО

Първи операции
на ЕИБ за реално

ЕВРО

,

за новаторски МСП
чрез Инструмента
за поделен риск,
управляван от ЕИФ

Обръщение

на президента

2

013 г. бе година на предизвикателства за
Европейската инвестиционна банка – банката на ЕС. Преди една година обявих, че
нашите акционери – страните членки на ЕС ни
повериха 10 млрд. евро за увеличение на капитала, което позволи на ЕИБ да противодейства
на цикличността по време на криза чрез увеличение на обема на заемите и да действа като надежден партньор на пазари, които търговските
банки са изоставили или, на които драстично
са свили кредитирането. Днес с гордост мога
да заявя, че ние изпълнихме нашите обещания.
Увеличихме общия размер на финансовата дейност на Групата с 37 % до 75,1 млрд. евро. Още
по-впечатляващо е постигнатото само в Европа, където финансирането от 67,1 млрд. евро
представлява увеличение с 42 % спрямо обемите от 2012 г.
През 2013 г. помощта за малките и средни предприятия се удвои, достигайки 21,9 млрд. евро.
Инвестициите ни мобилизираха повече от
50 млрд. евро за близо 230 000 МСП и предприятия със средна капитализация, като запазиха
2,8 млн. работни места в Европа. Вниманието
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ни бе насочено към най-тежко засегнатите от
кризата страни и по-конкретно Гърция, Кипър,
Ирландия, Португалия и Испания, в които заемите за МСП възлязоха на близо 7 млрд. евро.
И докато заемите на МСП възлизат на почти
30% от инвестициите през 2013 г., ангажиментът ни към другите наши основни приоритети
остава неизменен: научноизследователската и
развойната дейност в Европа получи 17,2 млрд.
евро финансиране от Групата; 15,9 млрд. евро
бяха отпуснати за стратегическата инфраструктура в Европа, а 19 млрд. евро – за мерки за
борба с глобалните климатични промени.
2013 бе година на излизане отвъд границите
на нашия традиционен инструментариум. Възприехме целевия подход, като приспособихме
финансовите си решения към специфичните
потребности на страните членки. Примери
за това са отличените с награди механизми
за търговско финансиране в Гърция и Кипър,
Гаранционния фонд за гръцките МСП и новаторския портфейл от държавни гаранции в
Португалия.

Обръщение
на президента

Същевременно започнахме пилотната фаза на Инициативата за проектни облигации „Европа 2020“.
През 2013 г. два проекта получиха кредитно подпомагане и бе разработена поредица от допълнителни проекти: Европа постига реален напредък
в създаването на проектен облигационен пазар.
Схемата за проектни облигации е само една от
серията инициативи, доказателство за добро сътрудничество с нашите колеги от други европейски институции. През юни Съветът на Европа се
обърна към нас с призив за значителен принос в
борбата срещу младежката безработица. В опит
да предотвратим появата на „изгубено поколение“
от квалифицирана работна ръка в Европа, разработихме програмата „Умения и работни места –
инвестиране в младежта”. Като преизпълнихме
първоначалната цел от 6 млрд. евро, през втората половина на 2013 г. отпуснахме заеми за близо 9,1 млрд. евро за професионално обучение и
трайна трудова заетост.
Дейността ни в Европа не би била пълноценна
без мощната подкрепа на Европейския инвестиционен фонд. Със своя богат набор от инструменти, нашите партньори от ЕИФ осигуриха 3,4
млрд. евро в помощ на МСП, предприемачеството
и иновациите. През 2014 г. отбелязваме 20-та годишнина от създаването на ЕИФ и очакваме още
една изключителна година. Като най-големият
акционер, ЕИБ взе решение да увеличи капитала
на фонда с 1,5 млрд. евро и успоредно с това ще
разширим неговата дейност с мандат от 4 млрд.
евро за следващите седем години.
Европа е в центъра на нашата дейност, тъй като
сме банката на 28-те страни членки, но в същото време подпомагаме външните приоритети на
ЕС като използваме опита, натрупан в Европейския съюз в полза на страните партньори. Заеми
на стойност 7,7 млрд. евро доказват ангажимента
ни да финансираме инфраструктурата, дейността
на МСП и проекти в областта на климата в страните партньори на Изток, в Средиземноморието,
Африка, Азия и Латинска Америка. Удовлетворени
сме, че мандатът за външни заеми с бюджетни гаранции на ЕС за периода 2014-2020 г. ще осигури

27 млрд. евро, с възможност за допълнителни
3 млрд. евро.
През годината продължихме да привличаме средства на силно конкурентни пазари и да поддържаме стабилен кредитен рейтинг ААА. Финансовата
мощ на ЕИБ бе ясно демонстрирана чрез програма
за финансиране със 72 млрд. евро. Пласирането
на 44 % от облигациите с инвеститори извън ЕС
затвърди ролята ни на проводник на инвестиции
отвън за Европейския съюз.
Ще завърша с поглед към бъдещето. Признаците
за възстановяването на Европа са осезаеми. Освен това, 2014 г. ще бъде важна за Европа предвид
предстоящите избори в ЕС и сформирането на нов
Европейски парламент и Комисия. Сега мислите
ни трябва да са насочени отвъд кризата. Това означава, че ще се изправим пред тройно предизвикателство: сериозен недостиг на инвестиции,
европейска производителност под нивата в САЩ и
Япония и най-важното – криза в заетостта. Накратко – пред нас е предизвикателството на иновациите. През следващите години ЕИБ ще обръща
все повече внимание на всички сектори, които са
решаващи за европейската конкурентоспособност
на световните пазари и най-вече на научноизследователската и развойната дейност.
Несъмнено трябва да изпълняваме нашата роля,
като спомагаме за изграждане на силна и конкурентоспособна Европа в един глобализиран свят,
като развиваме дълготрайни отношения със страните партньори за благото на гражданите на Европа. Убеден съм, че след една година ще можем
отново да кажем: Групата на EИБ изпълнява дадените обещания.
Вернех Хойер
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МСП в подкрепа на растежа
и работните места

˜°˛˜

€
Рисков капитал
с цел растеж

˝˙ дкрепа
˙ т ИЕИБ за
изследователска
дейност
Трансфер на
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“аранции
и обезпечения

˜ нструмент
за поделяне
на риска
за новаторски
МС˝

Фонд за
„бизнес ангели“

˜€ š ‡˛ °…–ƒ˜⁄

Заеми чрез
посредници
за Мš˝

Микрофинансиране
Техническа
помощ по
„° жасмин“
Рисков капитал
и капитал в полза
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Умения
и работни места:
инвестиции
в младежта

Инициатива
за финансиране
растежа
на новаторски
ˆ˘ ’ жества
със средна
ˇ апитализация

˝– ЗАРИ

Достъп до финансиране
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Разкриване на възможности пред
МСП за финансиране

Разкриване на възможности
пред МСП за финансиране
МСП са ключът за икономическия потенциал и за създаване на една по‑силна
Европа, отърсваща се от кризата. В Европа има 16 милиона МСП, които
представляват 98% от дружествата,като внушителна част от заетите в частния
сектор – 70%, работят в малки и средни предприятия. В същото време, тази
важна икономическа прослойка се сблъсква с огромни трудности в достъпа до
финансови средства.

Н

ие завоювахме водеща позиция във финансирането на МСП в Европа. Дългово финансиране, дялово участие, гаранции и рисков
капитал са сред средствата за задоволяване на разнородните потребности на малките предприятия
в 160 държави, в които ЕИБ извършва дейност, така
както това прави ЕИФ в ЕС и страните в зоната на
разширяването.
Кредитната ни дейност е съсредоточена върху разработването на новаторски продукти и партньорски отношения, които улесняват достъпа на МСП до
финансови средства на всички етапи от развитието

им, в стремежа ни да тласнем напред заетостта, особено за младите в Европа.
През 2013 г. ЕИБ, както и ЕИФ, мобилизираха финансовия и техническия си ресурс, за да привлекат
инвестиции както от държавния, така и от частния
сектор. По правило, ЕИБ си сътрудничи с централните и регионалните власти при разработване на
целеви решения според потребностите. Обединените усилия на Групата на ЕИБ осигуриха ефективни решения за секторите и страните, които имаха
най‑осезаема нужда от подкрепа.

Основни постижения при достъпа на
МСП до финансиране през 2013 г.:
• Рекордни 21,9 млрд евро за МСП - увеличение от
50% спрямо 2012 г.; привличане на над 50 млрд евро
в подкрепа на малките предприятия в Европа

за 230
на

,9

000 МСП в подкрепа

2,8 млн. работещи

ЕВРО

21 млрд.

• Изключителни мерки за насърчаване на достъпа
на МСП до финансови средства, в т. ч.:
• Финансиране от ЕИБ за оборотен капитал
• Първи операции на ЕИБ по финансиране на
търговията в Гърция и Кипър
• Одобрена подкрепа в размер на 9,1 млрд евро за
инициативата на ЕИБ за уменията и работните места
• Рекордна подкрепа от ЕИФ за МСП в размер
на 3,4 млрд евро
• Подкрепа от ЕИБ за земеделие
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Дейност на Групата на ЕИБ

в областта на МСП

Наш първи приоритет е разкриването на възможности, за да могат МСП
в Европа да получат достъп до финансиране. През 2013 г. близо 30% от
дейността ни бе в помощ на около 230 000 МСП и дружества със средна
капитализация, които осигуряват близо 2,8 млн. работни места.

Р

азработихме целеви гаранционни схеми в сътрудничество с държавите членки на ЕС с цел
оказване на допълнителна подкрепа на страни,
изправени пред значителен недостиг на ликвидност:
Портфейл държавни гаранции за Португалия подпомага усилията на страната за насърчаване на растежа и заетостта и по‑конкретно, подкрепяни от
МСП инвестиции.
Кипърската предприемаческа програма помага на
държавните и търговските банки да отпускат кредити за МСП на базата на споделения риск като развива инвестиционната подкрепа и осигуряването
на оборотен капитал.
Извършихме задълбочен анализ на инструмента
за кредитиране на МСП (2005-2011 г.), който доказа
решаващата си роля за поддържане на притока на
кредитни средства по време на кризата; по този
начин МСП получават достъп до заеми при изгодни
условия, което допринася за растежа и заетостта.
Оценката доказа необходимостта банките да бъдат поощрявани да кредитират по‑рискови МСП.
Дружествата със средна капитализация – дружества с персонал между 250 и 3000 души – придобиха

по‑голяма тежест като клиент на ЕИБ. Въведохме
инициативата за дружества със средна капитализация (MCI) и инициативата за финансиране на
растежа (GFI), за да стимулираме кредитирането,
по‑конкретно за новаторски дружества със средна
капитализация. Заемите за дружества със средна
капитализация в размер на 37 млн. евро в ЕС бяха
подписани през 2013 г. по линия на GFI.
През 2014 г. ЕИФ отбелязва двадесетата годишнина
от началото на дейността си. Той остана основен
проводник на подкрепата за европейските МСП
през 2013 г. Инвестициите в размер на 1,5 млрд евро
в дялово участие/рисков капитал привлякоха
7,1 млрд евро в подкрепа на МСП, а 1,8 млрд евро,
отпуснати за гаранции и обезпечения през годината, допринесоха за увеличаване на обема на този
ресурс до 8,6 млрд евро.
Банката има основен принос за ролята на фонда
при осигуряване на растеж, работни места и иновации в Европа, като утвърди увеличението на записания капитал на ЕИФ с 1,5 млрд евро и наличието
на 4 млрд евро за допълнителни гаранции за ЕИФ
през следващите седем години. Работим съвместно по подготовката на мерки за подкрепа на МСП
в Европа.
Семейна компания за
производство на вино
в Централна Гърция бе
подпомогната с 150 000 евро
чрез заем от ЕИБ, отпуснат през
януари 2013 г., за закупуване
на оборудване за втора
производствена линия. Резултатът
е налице – 12 нови работни местаи
очакван ръст на оборота от близо
50% спрямо 2012 г.
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Разкриване на възможности пред
МСП за финансиране

Микрофинансиране

с цел социално и финансово приобщаване
Микрофинансирането се превърна в значим и разрастващ се сегмент на
финансовите пазари в ЕС, донякъде и в резултат на продължаващия застой
в икономическата среда. Микропредприятията съставляват 91% от всички
стопански субекти в Европа и са източник на устойчива заетост и социално
приобщаване.

Е

вропейският механизъм за микрофинансиране
„Прогрес“ представлява програма на ЕС, съвместно финансирана от Европейската комисия и ЕИБ. Тя създава възможност ЕИФ да действа
като партньор на Групата при предоставянето на
микрофинансиране на институции, които подпомагат предприемачи и микропредприятия, затруднени в достъпа до обичайните банкови услуги. През
2013 г. микрофинансирането в ЕС постави рекорд
с 26 сделки на обща стойност 54 млн. евро.
За първи път именно през 2013 г. ЕИБ осигури микрофинансиране и в Европа. Заем в размер на
60 млн. евро за Micro Bank в Испания ще гарантира жизнеспособността на проектите на микропредприятия и предприемачи в стремежа за преодоляване на високата безработица в страната.
Смята се, че близо 1,4 млрд души в света живеят
в тежка нищета, лишени от достъп до основни финансови услуги. Извън Европа, микрофинансирането е основно средство за приобщаване към света
на финансите. Финансовите услуги, подпомагани от
инвестициите на ЕИБ в микрофинансиране, промениха живота на 8 млн. души.

ЕИБ е основна фигура в микрокредитирането
в световен мащаб, като през 2013 г. ангажира над
75,5 млн. евро за дейности по микрофинансиране
извън Европа.

Зеленчукопроизводителят Антон
построи нова оранжерия преди две
години и възнамерява да я разшири и да
увеличи производството. Чрез българския
Микрофонд той получи 1 150 евро за
разширяване на оранжерията. Поради
допълнителния обем работа той наема
сезонни работници сред дълготрайно
безработните от местната ромска общност.

През 2013 г. отпуснахме първия
микрофинансов заем в Палестина, където
Арабския център за развитие на селското
стопанство (ACAD) бе подпомогнат
с инвестиция от 1 млн. щ.д. Овцевъдът Нетмия
Саламех получи 1 520 евро. „С този заем бих
искал да закупя още пет овце и така ще увелича
доходите си, което ще помогне да заплатя
учебните такси на сина ми в университета”.
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Новост за ЕИБ:

финансиране на търговията
През 2013 г. банката одобри въвеждането на два новаторски
финансовипродукта. Заем в размер на 500 млн. евро подпомага занимаващи
се с външна търговия МСП в Гърция, а други 150 млн. евро ще бъдат
предоставени на кипърски МСП.
Дружеството SABO S.A. бе сред
облагодетелстваните от инициативата
със заем за търговската си дейност,
отпуснат от Евробанк и Комерцбанк.
Дружеството строи завършени „до ключ“
промишлени обекти за производство
на тухли и керемиди. Дейността на
SABO е с експортна насоченост като
дружеството изгражда и инсталира
фабрики по поръчка на всички
континенти, с изключение на Австралия.
Средната възраст на заетите е 27 години
и така Sabo се присъединява
към стремежа на банката
за насърчаване на
младежката
заетост.

К

редитната стратегия на ЕИБ се определя от дългосрочното финансиране на стратегически проекти, залегнали в основата на политическите цели
на Европейския съюз. Поради това, инструментите за
краткосрочно финансиране като финансирането на
търговията не бяха част от нашия продуктов портфейл. Извънредните обстоятелства обаче, изискват
изключителни мерки.
Търговията – стабилен в исторически план финансов сегмент – става уязвима по време на криза, тъй
като оперативните и системните рискове, свързани
с разработването на търговските потоци, възпрепятстват икономическото развитие. Гръцкото правителство, първо сред държавите членки, призова
ЕИБ да се прояви като стабилен посредник между
местните и чуждестранните банки в помощ на МСП
в сектора внос/износ.
Чрез механизма за финансиране на търговията, ЕИБ
предоставя на чуждестранните банки необходимите
гаранции за акредитиви в полза на местните банки. По този начин отпадат ограниченията, свързани
с обезпечения с касови наличности, налагани иначе
на МСП, и се облекчава достъпа до международни
търговски инструменти.
Има ясно изразено търсене на действащите механизми за финансиране на търговията – Кипър бе втората държава членка, която се възползва от тях. Банката
на ЕС приспособява механизма към потребностите
на конкретни пазари. Наред с това, ЕИБ работи целенасочено за избягване изкривяването на пазарите,
като дава възможност на участниците да определят
ценообразуването чрез независими преговори.
През 2013 г. финансовото списание Trade & Forfaiting
Review (TFR), водещо в областта на търговията и веригата на доставките, отличи механизма на ЕИБ за
финансиране на търговията в Гърция като „Сделка
на годината“ сред близо 140 конкурентни сделки.
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Разкриване на възможности пред
МСП за финансиране

Умения и работни места –

инвестиции за младежта на Европа
Младежката безработица е сред главните предизвикателства пред Европа.
В опит да намери решение на кризата със заетостта на възрастовата група
на 15-24-годишните в ЕС, през юли 2013 г. Групата на ЕИБ даде ход на
програмата „Умения и заетост – инвестиции за младежта”.

В

съзвучие с политиката за младежка заетост в ЕС
и държавите членки, програмата е специално
посветена на подкрепата за младите. Ядрото
й се състои от схеми за финансиране на професионалното обучение, на мобилността на студентите
и стажантите, а целта е преодоляване на липсата
на работни места за млади хора.

През 2013 г. одобрихме помощ в размер на
4,5 млрд евро за придобиване на умения и близо
4,6 млрд евро за младежка заетост като преизпълнихме планираните по програмата 6 млрд евро
с 50%. Наред с това, банката се зае приоритетно
с отпускането на кредитни линии за МСП в райони
с младежка безработица над 25%.

Отпуснахме както мащабни преки заеми, така и финансови инвестиции за придобиване на умения,
с помощта на посредници:

Микрокредити, кредитиране чрез посредници и големи преки заеми формират приноса на Групата за
осигуряване на работни места за млади хора:

Заем в размер на 200 млн. евро, отпуснат
с посредничеството на банка Santander от
Испания, ще бъде усвоен за подкрепа на млади
хора при търсене на първото им работно място,
както и за заеми за млади предприемачи и за
финансиране на висшето образование.

Френски учебни заведения получиха
400 млн. евро заеми за изграждане
и обновяване на 85 лицея, 14 техникума
и седем университета в централния регион,
където безработицата достига 28%.
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Иновации и умения
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Иновации и умения
за подем в икономиката

Иновации и умения за подем
в икономиката
Вложенията в иновации – двигател на заетостта – са от съществено значение за
ЕИБ като средство за придобиване на умения и за разрешаване на утрешните
проблеми с днешна дата. Групата на ЕИБ е готова да допринесе осезаемо за
постигане на поставената пред Европа задача – 3% от БВП да бъдат вложени
в изследователска дейност и иновации до 2020 г. с цел създаване на 3,7 млн.
работни места.

Ч

рез финансиране на иновациите и изследователската дейност, Групата на ЕИБ допринася
в значителна степен за растежа, благоденствието и конкурентоспособността в Европа. Банката
и фондът използват широк кръг от средства за ускоряване на разработването на новаторски проекти и за поддържане нивата на финансиране от публичния и частния сектор.
Групата изгради ползотворни партньорски отношения с Комисията, които бяха увенчани с инструмента за финансиране с поделен риск (ИФПР),

, 2

за насърчаване на иновации

в

Групата на ЕИБ

ЕВРО

17млрд.

най‑мощният елемент в инструментариума ни за
финансиране на иновациите. Първият етап от работата на механизма започна през 2007 г. и надмина очакванията до приключването на дейността
през 2013 г.
И за ЕИФ партнирането в областта на иновациите
е от ключово значение. Фондът си партнира с големи корпорации чрез платформата за корпоративни
иновации с оглед привличане на частни инвестиции
за иновации и преобразуването на идейни замисли
във видими делови възможности.

Постижения в областта на
иновациите и уменията през 2013 г.:
• Първи сделки по инициативата за финансиране на
растежа (GFI) – разработване на групата клиенти със
средна капитализация
• 856 млн. евро, вложени в новаторски МСП чрез ИФПР
• Подготовка на правоприемника на ИФПР в новата
многогодишна финансова рамка
• 111 млн. евро от ЕИФ в подкрепа на трансфера на
технологии чрез девет транзакции
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Групата на ЕИБ –

център на иновации
Кризата изчерпа желанието на частния сектор да инвестира в нови
предприятия и предприемачи новатори. За да преодолее този недостиг във
времена на ограничения, ЕИБ осигури допълнителна помощ за
изследователска, развойна и иновационна дейност на академични институции
и на частния сектор като насърчаваше обмена на знания помежду им.

К

орпоративни иновации – ЕИБ е отпуснала
близо 1 млрд евро на Renault от 2009 г. насам. Инвестициите ни са предвидени за научно‑развойна дейност в сферата на електромобилите
и конвенционалните двигатели. Отпуснатият през
2013 г. заем в размер на 400 млн. евро е предназначен за научно‑развойна дейност за ново поколение
ефективни, ценово достъпни и екологосъобразни
автомобили.
Изследователски центрове, които работят за
общото благо – През 2008 г. подписахме заем за
50 млн. евро за изграждане на център за клинични
изследвания в Павия, който разработва методи за
лечение на определени видове ракови заболявания с помощта на усъвършенствани новаторски
ядрени приложения.В процедура е нов заем за
финансиране разработването и оптимизацията на
планове за лечение на рака и за фундаментални
изследвания в радиобиологията.

14

Доклад за дейността

2013

Финансиране на технологични открития – ЕИФ задели 15 млн. евро за GO CAPITAL Amorçage, френски
фонд за междурегионален трансфер на технологии,
който подпомага създаването на високотехнологични предприятия. Инвестицията е в подкрепа на
предприемачески екосистеми в западната част на
Франция.
Иновационният ни център е в основата на цифровата икономика на Европа – 2013 г. бе годината на
по‑нататъшната подкрепа на ЕИБ за базираните на
интернет информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които стимулират технологичните
нововъведения. Бяха подписани заеми за далекосъобщенията в размер на 3 млрд евро. Поехме ангажимент да финансираме с 36 млн. евро свръхскоростна широколентова мрежа за региона на Горен
Савой във френските Алпи. Проектът съдейства за
постигане целта, определена от Франция - 70% от
населението да бъде свързано към свръхскоростната широколентова мрежа до 2020 г.

Иновации и умения
за подем в икономиката

Финансови решения

за новаторски млади предприятия
През 2013 г. Групата на ЕИБ използва опита си от приложените
контрациклични мерки, за да поощри новаторски млади дружества –
катализатор на растежа и заетостта. ЕИФ, специалистът в Групата по поемане
на рисковете за МСП при осигуряване на достъп до финанси, поде редица
инициативи в подкрепа на малки новаторски дружества на всички етапи от
развитието им.

Г

олеми са възможностите разработките на университетите и изследователските центрове да
се превърнат в конкретни делови предложения,
които да доведат до учредяване на малки предприятия. Често обаче, изследователската дейност се
смята за „твърде рискована“, за да напусне лабораториите и да бъде финансирана от обичайните
инвеститори. Трансферът на технологии преобразува резултатите от НИРИД в продаваеми на пазара
продукти и услуги и води до създаване от нулата на
нови предприятия или на университетски фирми.
През 2013 г. ЕИФ инвестира 111 млн.евро в трансфер
на технологии посредством девет сделки, а пазарът
отчете висок растеж.
ЕИФ също така мобилизира рисков капитал и капитал с цел растеж в подкрепа на иновациите и предприемачеството. През 2013 г. за поредна трета година бяха постигнати рекордни обеми на подписани

проекти с ангажирането на 1,5 млрд евро (спрямо 1,3 млрд евро през 2012 г. и 1,2 млрд евро през
2011 г.) за 68 фонда за начален и рисков капитал и за
насърчаване на растежа. Освен специализираните
сектори, съобразяваме вложенията с рисков капитал и с конкретните потребности на страните. През
2013 г. бяха направени първите инвестиции по линия на холандската инициатива за рисков капитал
и на балтиийския фонд за иновации.
Механизмът за иновативни МСП и тези с висок растеж (GIF), в обхвата на Рамковата програма на ЕС за
конкурентоспособност и иновации, управлявана
от ЕИФ и през 2013 г. предостави рисков капитал за
новаторски МСП на начален етап от развитието им
и на етап разширяване. Към днешна дата рамковата
програма е осигурила подкрепа за над 275 000 МСП
в 17 страни.
Натрупахме и значителен експертен опит в областта
на биологичните науки, чистите технологии и ИКТ.
За по‑малко от две години от началото на дейността
и три години предсрочно, наличните 70 млн. евро по
Европейския фонд за „ангели“ в Германия са почти
напълно разпределени,като сумата ще бъде увеличена през 2014 г. През декември 2013 г. Европейски
фонд за „ангели“ бе учреден в още две страни – Испания и Австрия.
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Поделяне на риска

за успех в иновациите
През изминалото десетилетие банката се представя най‑убедително като
катализатор във финансирането на иновации. В сътрудничество
с организатори на проекти, банки и финансови партньори, ние сме
в състояние да поемем част от риска, присъщ на новаторските начинания.
Крайните ползватели са новаторските стопански субекти – големи
компании, дружества със средна капитализация и МСП - без разлика.

И

нструментът за финансиране с поделен риск
(ИФПР), съвместно начинание на ЕИБ и Европейската комисия, бе създаден през 2007 г.
с цел инвестиране във високорискова, дългосрочна
научноизследователска, развойна и иновационна
дейност. Първият етап от дейността на механизма
приключи през 2013 г. със 114 финансирани проекта
по НИРИД на обща стойност 11,3 млрд евро. Според
оценките, ИФПР е привлякъл допълнителни средства
в размер на 37,2 млрд евро частни инвестиции за
иновации в Европа. Работи се по създаване на правоприемник на ИФПР за периода 2014-2020 г. като се
очаква общият бюджет да бъдеблизо 2,5 млрд евро.

През 2013 г. ЕИБ предостави заем в размер
на 150 млн. евро на H. Lundbeck от
Дания, предвидени за разработването
на иновативни лекарствени средства за
лечение на заболявания на централната
нервна система. Инвестицията от
ИФПР ще спомогне за създаване
и съхраняване на възможностите за
заетост в областта на НИРИД и ще укрепи
конкурентоспособността на тази средна по
размери европейска компания.

През 2013 г. ЕИБ поде инициативата за финансиране
на растежа (ИФР), за да предостави на иновативните
европейски компании със средна капитализация
набор от целесъобразни финансови решения - от
пряко дългово финансиране до квази‑дялово участие с рисково покритие и финансиране на късен
етап. ЕИБ ще осигури финансови средства в размер между 7,5 млн. и 25 млн.евро, за да подпомогне с до 50% инвестициите на европейските компании в НИРИД. По линия на ИФПР, за ИФР бе заделен
начален капитал от 150 млн. евро.

Белгийската фирма EVS Broadcast
Equipment SA получи заем от 12 млн. евро
за амбициозната си програма за НИРИД
за насърчаване на конкуренцията
в компанията и за осигуряване на
работа на стотици действащи и бъдещи
инженерни кадри.
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Иновации и умения
за подем в икономиката

Рисково финансиране в действия

за подкрепа на иновативни МСП
Друг аспект в дейността на ИФПР е поощряването на иновациите на пазара
на МСП. Механизмът за поделяне на риска получи нов тласък през 2013 г.
в качеството му на успешно средство за подпомагане финансирането на
иновативни МСП и компании със средна капитализация.

П

од управлението на ЕИФ и с финансиране от
ИФПР, схемата осигурява гаранции и насрещни гаранции на банки и лизингови дружества,
за да привлече допълнителни заемни и лизингови
средства за иновативни предприятия при изгодни
условия. Като осигурява покритие до 50% от загубите по всеки нов заем за посветено на иновациите
МСП, ЕИФ насърчава финансовите посредници да
поемат допълнителни рискове за стимулиране на
постиженията в НИРИД.

Trotter Holding International, иновативно
холандско МСП, работи в областта
на външната промишлена реклама.
С отпуснатия от ABN Amro заем за оборотен
капитал с 50% покритие по инструмента,
Trotter съумя да разшири дейността си и да
навлезе на нови пазари.

В периода след въвеждането на инструмента, през
2012 г. чрез 25 финансови сделки са предоставени
гаранции за 1,2 млрд евро (само през 2013 г. те са
856 млн. евро) в 14 държави в ЕС и страни в процес
на предприсъединяване.
През 2013 г. инструментът се разпростира в още
пет държави: Германия, Полша, Португалия, Швеция и Турция.
Сред върховите постижения през 2013 г. са първото
гаранционно споразумение за поделяне на риска
в Португалия за иновативни дружества, което потвърждава ангажимента ни да подкрепяме икономическото развитие в страната.Banco Português de
Investimento (BPI) подписа споразумение с ЕИФ на
стойност 160 млн. евро.
Zeta Biopharma е австрийско дружество
с 237 служители,което изгражда
научноизследователски мощности за
фармацевтични компании. Гарантиран по
инструмента заем в размер на 2,5 млн. евро
от UniCredit Bank, Австрия задоволи нуждите
на Zeta от значителен оборотен капитал
през продължителния период на инженерни
разработки и производство.
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Стратегическа инфраструктура
за равномерен растеж
˜ °˛˝˙ˆ˙ˇˇ˘
пристанищна
инфраст˝ уктура

Ефективност +
чиста енергия

Сигурни летища
Железопътни
коридори

Конкурентни
енергийни
доставки
Ефективни
˙ лектроенергийни
мрежи

Подобряване
на икономическите
перспективи и сближаване
на регионите

Безопас˙ˇ
сухопът˙ˇ
транспорт
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Инфраст˝ уктура
за регионално
развитие

Устойчивост
на градск˘ т˘
инфраст˝ уктура

Изграждане
на стратегическа инфраструктура

Изграждане на стратегическа
инфраструктура
Ефективно работещите енергийни мрежи, развитите транспортни възли, последните
постижения на информационните технологии и оптималната градска инфраструктура
са основна предпоставка за задоволяване на съвременните икономически,
обществени и екологични потребности. За периода 2014-2020 г. ЕС ще утрои
финансовата подкрепа само за транспортна инфраструктура до 26 млрд евро.
Предвид дълготрайния ни опит във финансирането на инфраструктурата, ние от
ЕИБ имаме уникалния шанс да извлечем максимална полза от това финансиране.

П

държави членки на ЕС. Извън ЕС, инфраструктурните ни инвестиции спомагат за модернизиране
на икономиката и за създаване на възможности за
развитие.

Дейността на ЕИБ в областта на инфраструктурата
в Европа е съществен елемент от стремежа ни да
съдействаме за социалната еднородност на 28-те

Банката предлага много повече от финансиране
на инфраструктурни проекти. Техническите съвети и консултантските услуги са важна съставка на
предлаганото от нас, което осигурява устойчиво
развитие на инфраструктурата. В ЕС „Джаспърс“
спомага за извличане на максимална полза от
структурните фондове на ЕС, като ги насочва към
най‑нуждаещите се.

о време на финансовата криза, поради ограничените национални бюджети определени
инфраструктурни проекти останаха на заден
план, независимо от стратегическото им значение.
Освен че е източник на финансови средства за мащабни проекти, ЕИБ насърчава обратното влагане
на средства в този жизнено важен сектор благодарение на инициативата за проектни облигации,
подета през 2013 г.

Инфраструктурни постижения през
2013 г.:
• 6,4 млрд евро за стратегически транспортни проекти
в Европа

, 9

ЕВРО

15 млрд.
в подкрепа на стратегическата
в Европа

инфраструктура

• 5,2 млрд евро за стратегически енергийни проекти
в Европа
• 4,2 млрд евро за проекти за обновяване и възраждане
на градовете в Европа
• Въвеждане на преработени критерии за енергийно
кредитиране
• Въвеждане на строга политика за изкопаеми енергийни
ресурси
• Подписване на първите две емисии проектни облигации
на ЕИБ
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Транспорт

с ясна посока
През октомври 2013 г. ЕС прие преработената политика за транспортна
инфраструктура в помощ на икономическия растеж и благоденствие
в Европа благодарение на ефективни транспортни връзки

Ч

исто и безопасно – финансирането ни за транспорт цели осезаеми ползи за предприятията,
гражданите и за климата.

През 2013 г., ЕИБ осигури за Европа:

5,3 млрд евро за безопасна пътна инфраструктура
3,6 млрд евро за ж.п. проекти
2,9 млрд евро за проекти за градски превоз
212 млн. евро за морска инфраструктура
511 млн. евро за проекти за
въздухоплаване.

През 2013 г. „Джаспърс“ (Съвместно подпомагане
при проекти в подкрепа на европейските региони)
консултира 14 държави членки на ЕС и три страни
в процес на предприсъединяване в хода на подготовката на проекти за повишаване степента на усвояване на средствата от структурните фондове и от
Кохезионния фонд. Способността на „Джаспърс“
да гради капацитет бе подсилена през март 2013 г.
с официалното обявяване на мрежовата платформа
в Брюксел. Тази платформа допълва консултантската помощ на „Джаспърс“ по проектите, с решения
на междусекторни проектни проблеми на етапа на
подготовката, спомага за обмена на знания, водещи
практики и опит сред участващите в програмата.
От създаването му през 2006 г. досега, са одобрени
310 големи проекти, подпомагани по „Джаспърс“,
със стойностно изражение на инвестициите от близо 56,4 млрд евро, като 17,4 млрд евро от тях само
през 2013 г.
През 2013 г. банката
подписа третия заем
от 1996 г. насам за
Lietuvos Geležinkeliai (LG)
-литовските държавни
железници. В допълнение
към подкрепата
за изграждане на
трансевропейските
мрежи, инвестицията
от ЕИБ спомогна
за повишаване на
степента на безопасност
и ефективност и за
намаляване на вредните
емисии.
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Изграждане
на стратегическа инфраструктура

Задействане

на устойчива икономика
ЕИБ е сред водещите фактори във финансирането на енергетиката в Европа
и играе важна роля в налагането на сигурна, конкурентоспособна
и устойчива енергетика в света.

П

рез 2013 г. подписаните от нас заеми възлизат
на 5,2 млрд евро за проекти в Европа, които
съдействат за конкурентоспособността и сигурността на енергийните доставки.
ЕИБ се съгласи да отпусне заем в размер на
140 млн. евро на компания Elektrocieplownia
Stalowa Wola от Полша за строителството
на модерна електростанция с газова
турбина с комбиниран производствен
цикъл с оглед подобряване на вътрешните
енергийни доставки и повишаване
конкурентоспособността на вътрешния
електроенергиен пазар.

Най‑значимото събитие в дейността на банката в областта на енергетиката през 2013 г. бе въвеждането
на обновените критерии за енергийно кредитиране,
предхождано от широко обществено допитване. Вниманието ни ще бъде насочено към финансирането на
енергийна ефективност, възобновяеми енергоизточници, енергийни мрежи и свързаната с това изследователска и иновационна дейност. Новите критерии съдържат ясни насоки за проекти за енергийна
ефективност с цел укрепване на съфинансирането на
националните програми за енергийна ефективност.
Въведохме нов стандарт за вредните емисии (EPS),
който ще бъде прилаган спрямо всички енергийни
проекти с използването на изкопаеми горива, за да
бъдат отсявани инвестиции, чиито емисии на въглероден двуокис превишават праговите стойности в съответствие с въведените в ЕС и държавите
членки пределни стойности. Очаква се природният
газ да остане горивото на прехода към нисковъглеродни енергийни системи, а емисионният стандарт
ще гарантира ограничаването на кредитирането
само за проекти с положителен принос за икономическия растеж на ЕС и такива, които са съобразени с политиката на ЕС по отношение на климата.

През май ЕИБ подписа първия заем
от 55 млн. евро с Република Непал
за финансиране изграждането
и експлоатацията на ВЕЦ Танаху, която
ще осигури надеждна доставка на чиста
електроенергия за тази страна с изразен
недостиг на електроенергия.
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Сътрудничество

с успешен край–проектни облигации
Зародилата се миналата година инициатива за проектни облигации „Европа
2020“ е съвместна програма на Европейската комисия и на ЕИБ. Целта й е да
даде стимул на капиталовите пазари да влагат средства в инфраструктура за
транспорта, енергетиката, информационните и комуникационните технологии.

В Обединеното кралство свързването по море на преносната мрежа
с електроцентралата Greater Gabbard се превърна в първия инфраструктурен
проект в ОК, получил подкрепа по инициативата за подобрено финансиране чрез
проектни облигации. В подкрепа на проекта бяха емитирани облигации на обща
стойност 305 млн. лири, а ЕИБ предостави гаранция в размер на 45,8 млн. лири,
за да обезпечи кредита.

С

поред Комисията, инвестициите в инфраструктура в Европейския съюз, които трябва да бъдат направени за изпълнение на поставените
в „Европа 2020“ цели за тези сектори, биха могли да
достигнат 2 трил. евро. Инициативата за проектни
облигации е замислена така, че да улесни правоспособни организатори на проекти, обикновено това
са публично‑частни партньорства (ПЧП), да привличат допълнително частно финансиране от институционални инвеститори като застрахователни
дружества и пенсионни фондове.
През 2013 г. стартира изпълнението на пилотната
фаза за изпитване на идейния замисъл за проектни
облигации. Подходящите проекти би трябвало да
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стигнат до етап на финансово приключване преди
края на 2016 г.
Изпитателният срок се финансира с 230 млн. евро
от бюджета на ЕС от неусвоени средства по бюджетни пера на действащи програми. При тази схема
ЕИБ би трябвало да е в състояние да финансира
инфраструктурни проекти в трите сектора с над
4 млрд евро. Първите два проекта с проектни облигации в Испания и Обединеното кралство доказаха не само наличието на пазарен потенциал, но
и ползите от участието на ЕИБ в ценообразуването и създаването на крайния продукт на мащабни
проекти за капитално строителство.

Изграждане
на стратегическа инфраструктура

Интелигентните градове –

естествената ни среда
Близо 53% населението на Земята живее в градските райони, статистически
показател, който за ЕС достига до 75%. До 2030 г., в много страни по света
близо 90% от населението ще обитава градовете. Градовете, нашият нов
дом, трябва да стават по‑интелигентни, за да поемат този нов приток.

Д

жесика“/JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво финансиране в градските зони) обединява опита и финансовата мощ на Европейската комисия, ЕИБ и Банката за
развитие на Съвета на Европа. С изграждането на
фондове за градоустройство, „Джесика“ помага
на властите да усвояват средства от структурните
фондове на ЕС и да генерират приходи. До края на
2013 г. по „Джесика“ са учредени 18 доверителни
фонда с наличности в размер на 1,76 млрд евро.
В допълнение към това са създадени 42 фонда за
градско развитие с авоари от 1,56 млрд евро и са
възложени 82 оценки.

„

През 2013 г. ЕИБ инвестира
4,2 млрд евро в проекти за
градоустройство, възраждане
и здравеопазване. През изминалата година
банката се включи във финансирането
на строителството или обновяването на:

7 проекта за метро
2 проекта за градска
железница

5 проекта за

2 проекта за
теснолинейки

4 градски пътни
мрежи.

трамваен превоз

В Обединеното кралство по линия на „Джесика“
бе създаден фонд North West Evergreen Fund.
Този фонд за градоустройство е посветен на
оползотворяването на бивши промишлени
обекти с ново предназначение, създаването
на нови помещения и преоборудването на
неизползвани пространства с цел да бъдат
създадени нови работни места.

През юни подкрепихме изграждането на
жилища на достъпни цени за различни
общности в Африка на юг от Сахара,
със заем от 15 млн. евро, отпуснат
на специализираната институция за
финансиране на развитието – Shelter
Afrique. Финансовата институция ще
отпуска гарантирани от ЕИБ заеми на
местни строителни предприемачи за
изграждане на жилищни комплекси
на достъпни цени, с осигурено
водоснабдяване, канализация,
електрозахранване и пътна мрежа.
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Биоразнообразие
Залесяване

Климатът и околната среда
Инвестиции в
бъдеще
A

устойчиво

Ек˛ логосъобразна
инфраст˝ уктура
ъзобновяеми
°ˆ т˛ чници

A
F

F

Енергийно ефективни
домове
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Устойчивост
в управлениет˛
на водите

Устойчивост в стремежа
за опазване на климата

Устойчивост в стремежа
за опазване на климата
Неоспоримо е доказано по научен път, че климатът се променя – зачестяват
природните бедствия, температурите се покачват, нивото на моретата се
повишава, като това са само някои от проявленията. Всички те излагат на риск
икономическото развитие и засягат особено остро доставката на храни и вода.
ЕИБ е сред водещите в света източници на финансови средства в областта на
климата, като подпомага растежа в световен план при ниски нива на въглеродни
емисии, създава условия за устойчивост спрямо климата и в същото време
мобилизира инвестиции в областта на климата.

П

рез 2013 г. дейността на ЕИБ в областта на климата отбеляза огромен напредък. Проектите
в областта на климата съставляваха 27% от
кредитния ни портфейл - израз на убеждението ни,
че пречупените през икономическата и социалната
призма мерки за климата могат да осигурят устойчивост на растежа и трайна заетост.

Излязохме с декларация на ЕИБ за климата, в която очертахме целите и подходите по отношение
на мерките за климата. Наред с това, потвърдихме
ангажимента си масово да въведем екологични и социални критерии във всички финансирани от ЕИБ
проекти, за да сме полезни на хората, планетата
и икономическата изгода, след промените в нашия
екологичен и социален наръчник.

Постижения в областта на климата
през 2013 г.:

ЕВРО

19млрд.
в подкрепа на мерки за
в световен мащаб

климата

• Проектите на мерки за климата съставляват 27% от
кредитния портфейл на ЕИБ
• 214 млн. евро за иновативно финансиране на мерки
за климата чрез седем фонда за климата
• Рекордни облигационни емисии за повишаване
информираността относно климата –1,4 млрд евро
в края на годината
• Декларация на ЕИБ за климата
• Преглед на екологичния и социален наръчник на ЕИБ

2013

Доклад за дейността

25

Популяризиране

на грижата за климата
При оценката на всеки проект с предложение за финансиране от ЕИБ се
отчитат както екологичните, така и социалните съображения. Прилагат се
десет екологични и социални стандарта в опит да бъде преценено
въздействието на проекта и да бъдат преодолени рисковете. Тези стандарти
спомагат клиентите ни да подобрят резултатите си, благодарение на
придържането към качествена екологична и социална практика,
прозрачност и отчетност.

Е

ИБ е единствената международна финансова
институция, въвела подобни екологични и социални критерии. В някои случаи, нашите стандарти са по‑строги от предвидените по директивите
на ЕС, включително и тези за биоразнообразието.
Редакцията на екологичния и социален наръчник
на ЕИБ привнесе повече яснота относно позицията
ни за правата на човека и условията на труд.

За климата е изключително важно да
бъдат съхранени природата и дивите
животни. През 2013 г. подписахме
заемно споразумение с Йордания
в размер на 72,24 млн. щ.д. за вятърната
електроцентрала Тафила, разположена
на Източноафриканския миграционен

В съответствие с работата ни по въглеродния отпечатък (CFE), прогнозираме и отчитаме емисиите от
парникови газове по проекти, за които се очаква
да имат значителни емисии, т.e. има превишение
на едната или и двете прагови стойности, посочени по‑долу:

път. Заедно с организатора на проекта,
еколозите ни осъществиха програма
за наблюдение с целпривеждане
експлоатацията на електроцентралата
в съответствие със защитата на
мигриращите птици.

• Абсолютни емисии (действителни емисии по проекта) > 100 000t CO2-eq/годишно за стандартна проектна година в експлоатация;
и/или
• Относителни емисии (разчетно увеличение на емисиите или намалени емисии спрямо очакваната
алтернатива) > 20 000t CO2-eq/годишно.
Смисълът на подхода ни за въглеродния отпечатък
са абсолютните емисии по всеки проект. Въпреки

че оценката и отчитането на намалените и увеличените емисии са важен показател за замърсяването по дадена технология или проект в сравнение
с друг, за нас абсолютните емисии по един проект са
основополагащи, тъй като именно те се отразяват
на климата. Резултатите от Упражнението на ЕИБ
за въглеродния отпечатък през 2013 г. са отчетени
в Доклада за устойчивостта за 2013 г.

ЕИБ подкрепя проекти в областта на климата с положителен социален
резултат, което засилва въздействието им. Проект за водоснабдяване
в Никарагуа бе подпомогнат със заем от 60 млн. евро за ограничаване
на замърсяването и повишаване качеството на водоснабдяването за
населението.
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Мерки за предотвратяване на

разрухата в бъдеще

Истинският смисъл на мерките срещу изменението на климата
е необходимостта от намаляване на емисиите. Ако не бъдат предприети
мерки за облекчаване на последиците, температурите в света ще продължат
да се покачват с 6,4°C през този век. Успехът на проектите за облекчаване на
последиците зависи от стимулите – често политически или финансови – и от
иновациите.

Е

ИБ има отговори на всички изброени изисквания. В качеството ни на банката на ЕС, ние следваме политиката на ЕС, която дава превес на
проекти за смекчаване на последствията за климата вместо на по‑неблагоприятни алтернативи. Като
привличаме дългосрочно финансиране, ние насърчаваме притока на капитали към екологосъобразни
проекти. В същото време, като водещ източник на
средства за иновации, поощряваме разработването
на нови технологии за постигане напредък в смекчаване на вредните последици.

През октомври в град Мец, Франция бе
пусната в експлоатация Mettis, мрежа от
автобусни трасета и икономични автобуси,

През 2013 г.,17,8 млрд евро са заделени за проекти
за преодоляване изменението на климата.

Mерки
17,8 млрд евро

подпомогната със заем от ЕИБ в размер на
80 млн. евро. С новите автобуси емисиите
от CO2ще намалеят средно с 1,53 тона,
в обичаен работен ден и с 374 тона годишно.

Подкрепихме немската ветрова
електроцентрала по море Butendiek
със заем от 450 млн. евро. С 80 турбини,
амбициозният проект, който струва
1,4 млрд евро, ще достигне производствена






Възобновяема енергия 6,4
Енергийна ефективност 2,2
НИРИД 2,5
Устойчив транспорт 6,2
Друго 0,5

мощност от 288 MW. Проектът бе шанс за нас
да подпомогнем прохождаща технология
в областта на възобновяемите енергийни
източници и да изпълним поставените в ЕС
и Германия цели за възобновяема енергия.

2013

Доклад за дейността

27

Приспособимост и

устойчивост

Очаква се изменението на климата да има тежко отражение, което ще засегне
голям брой икономически сектори. Някои последствия могат да бъдат
смекчени с корективни мерки, но има последици от изменението на климата,
които не могат да бъдат избегнати. Поради това, приспособимостта се
превръща в съществен елемент от действията в областта на климата.

С

ъгласуването на усилията и обмена на информация между държавите членки са съществена
част от приетата през 2013 г. стратегия на ЕС за
приспособяване. С глобалния ни поглед върху въпросите, свързани с климата, ние в ЕИБ сме застъпници за този подход. Кредитите ни за приспособимост
през 2013 г. са съобразени с дългосрочната стратегия
и залагат на големи проекти с положителен ефект,
който да продължи и след оттеглянето на банката.
През 2013 г. 1,2 млрд евро са предвидени за проекти
за приспособяване към изменението на климата.

Банката на ЕС отпусна втори заем от
450 млн. евро за един от най‑мащабните
екологични проекти в Германия,
възстановяването на р. Емшер
в Северен Рейн‑Вестфалия. Заемът ни
допълва инвестиционната програма
на Emschergenossenschaft за периода
2014-2016 г., за да се преустанови
унищожаването на естествените
местообитания, причинявано от тежката
промишленост години наред. Проектът
влияе благоприятно на заетостта и запазва
3 700 работни места в региона.

През декември, втори заем в размер на
150 млн. евро доказа отново подкрепата ни
за възстановяването на горите, залесяването
и контрола върху ерозията в Турция. Освен
че е ценен за опазване на околната среда,
проектът осигури работа на 6 500 души от
околните села. Възстановяването на горите
спомага за посрещане на енергийните
потребности в райони, в които основният
източник на енергия са дървата за огрев от
държавните горски стопанства.
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за опазване на климата

Иновативно финансиране

в областта на климата
Освен по‑традиционните финансови решения, ЕИБ предлага някои
иновативни инструменти за финансиране в областта на климата,
в съчетание с техническа и финансова помощ.

П

рез 2013 г. банката подкрепи седем дългови
и дялови фонда с климатична насоченост с общ
размер на инвестицията от 214 млн. евро. Освен
това продължихме да управляваме други доказано
стратегически фондове и инициативи, в т.ч. успешния
Световен фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия (GEEREF), който предоставя рисков
капитал с помощта на частни инвестиции в проекти
за енергийна ефективност и възобновяема енергия в развиващи се страни и икономики в преход.
Фондът навлиза в нов етап от своето развитие през
2014 г. с вливането за първи път на частни средства.
През 2013 г. ЕИБ направи първи крачки в кредитирането на селското стопанство в дългосрочна

перспектива. Тази тенденция е видна в инвестициите ни в областта на климата, като фондовете за
горското стопанство и биоразнообразието са сред
най‑облагодетелстваните.
Партньорските отношения са решаващи за развитието на иновациите и финансирането на мерките за
климата. Налице е сътрудничество с Европейската
комисия по редица механизми за климата. Развиваме партньорски взаимоотношения със сродни
финансови институции като Програмата за околна
среда на ООН (UNEP),с цел да дадем своя принос
за инициативата за „Устойчива енергия за всички“
(SE4All).

Първата ни инвестиция в размер на 15 млн. евро
бе във фонда REDD+ (Намаляване на емисиите,
поради обезлесяването и деградацията на
горите), пазарно‑ориентиран механизъм,
подкрепен от ООН, чиято цел е опазването на
горите и укрепването на ролята им в стратегиите
за противодействие на изменението на климата
чрез осребряване на усилията за защита. Фонд
Althelia ще вложи средства в близо 20 проекта
по света, с особено внимание към Африка
и Латинска Америка.
Банката подписа споразумение за малка,
но значима инвестиция във фонда за
биоразнообразие EcoEnterprises II. Предвидили
сме 6 млн. щ.д. за рисково финансиране на
късен етап и дялово участие в компании, чиято
дейност благоприятства биоразнообразието
чрез разумното оползотворяване на природните
богатства. Фондът ще развива дейност най‑вече
в Латинска Америка – най‑богатото находище на
биоразнообразие в света.
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Насърчаване на растежа
в ЕС и извън него
ЕИБ развива дейност в близо 160 страни по света.
По време на кризата, ЕИБ обърна особено внимание на целевата подкрепа
за страни и региони на 28-те членки на ЕС, в които достъпът до капиталовите
пазари бе ограничен, като увеличи кредитния си потенциал съобразно
разширените правомощия, предоставени от гуверньорите, т.е. държавите
членки. Кредитната дейност извън ЕС е в основата на подкрепата на ЕИБ
за външнополитическите приоритети на ЕС, осъществявана чрез
дългосрочни инвестиции. Полагаме усилия за развитие на местния
частен сектор, социалната и икономическата инфраструктура,
за преодоляване на последиците от изменението на климата
и в полза на преките чуждестранни инвестиции.

ЕС
Общ обем на заемите - 64 млрд евро
Растеж и заетост–Умения за бъдещето
на младежта в Европа

Страни от ЕАСТ и страни в обхвата на
разширяването
Общ обем на заемите - 3,1 млрд евро
Мащабните инвестиции на ЕИБ се
превръщат в реалност с пускането
в експлоатация на тунела под Босфора
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Насърчаване на растежа
в ЕС и извън него

ИПЦА и Русия
Общ обем на заемите - 1,8 млрд евро
Конференция за Източното партньорство,
организирана с помощта на ЕИБ на тема
политически и делови отношения с ЕС

АЛА
Общ обем на заемите - 1,2 млрд евро
Подписано споразумение с Непал през 2012
г. за бъдещата дейност на ЕИБ; подписване
на първия заем с Непал през 2013 г. за
устойчивост в енергетиката

МЕИП
Общ обем на заемите – 583 млн. евро
Трайна подкрепа за развитието
на местния частен банков сектор
в Средиземноморието по време на
политическа криза

АКТБ, ОТС и Република Южна Африка
Общ обем на заемите - 988 млн. евро
50-та годишнина от дейността на ЕИБ
в АКТБ.
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Операции, подплатени
с финансова мощ
ЕИБ е най‑големият международен заемополучател и кредитор в света. През
2013 г. привлякохме 72 млрд евро на международните капиталови пазари.
Използваме финансовата си мощ, за да привличаме средства при изгодни
условия и прехвърляме тези ползи на икономически обосновани проекти,
които спомагат целите в политиката на ЕС да бъдат изпълнявани.

А

кционери в ЕИБ са 28-те държави членки на
ЕС. Всяка от тях внася своя дял в капитала на
ЕИБ, съобразно икономическото си състояние
към момента на присъединяване към ЕС. С оглед на
това, ЕИБ носи отговорност пред правителствата на
държавите членки.

Разпределение на
облигационните емисии на ЕИБ по
региони:

Въпреки всичко, ЕИБ е финансово независима и привлича средства на международните капиталови пазари, за да финансира дейността си.Финансовата ни
мощ се дължи на качеството на активите, силната подкрепа на акционерите, доброто управление, разумната преценка на риска, трайната рентабилност
и ясно изразената ликвидност.
В края на 2013 г. капиталовата адекватност на банката достигна 28,7% спрямо 23,1% в началото на
годината, благодарение най‑вече на внесения от
акционерите капитал. Това бе следствие от историческото решение на акционерите на банката от 2012
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Европа – 63%
Азия – 27%
Сев. и Юж. Америка – 7%
Близък Изток и Африка – 3%

Операции, подплатени
с финансова мощ

Най‑голямата „зелена“ облигационна емисия в света
През юли емитирахме облигации за информираност за климата в размер на 650 млн. евро –
най‑голямата в историята ни. Емисията бе увеличена впоследствие до 1,15 млрд евро в края на
годината, превръщайки се в най‑голямата облигационна емисия на наднационален заемополучател на
пазара на „зелени“ облигации. Емисията стана обект на засилено търсене сред редица инвеститори,
привлечени от устойчивите характеристики на сделката, и допринесе за развитието на социално
отговорен инвестиционен пазар.

за практическото двукратно увеличение на внесения капитал с допълнителните 10 млрд евро,което
позволява ръст на кредитирането с до 60 млрд евро
за срок от три години в подкрепа на общите усилия
в ЕС за преодоляване на кризата.
Качеството на активите остана високо, като обезценените заеми в общия кредитен портфейл към
края на годината клоняха към нулата (0,2%). Нетният годишен излишък възлезе на 2,5 млрд евро,
подобно на предходната година.
Добрите финансови резултати в съвкупност осигуриха на банката отличен кредитен рейтинг и възможност да привлича средства при много изгодни
условия. Тъй като банката е институция, за която
печалбата не е водеща, тя преотстъпва тези изгоди
на своите кредитополучатели.
2013 г. беше силна година за привличане на средства. Програмата за финансиране с наличните

70 млрд евро приключи в края на октомври. Независимо от това, продължихме да сме дейни на пазара
до края на годината и достигнахме най‑големите обеми в дейността ни по финансиране – 72,1 млрд евро.
Банката набира средства в световен мащаб, привлича инвестиции както в ЕС, така и извън него и благодарение на това е важен проводник за външни
инвестиции към ЕС.
Изминалата година бе важна и за облигационните емисии за повишаване информираността за
климата – социално отговорен инвестиционен
продукт, съобразен с потребностите на инвеститорите. Привлечените благодарение на фонда
средства са заделени за плащания по проекти за
кредитиране на мерки за климата в областта на
възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, в подкрепа на целите на ЕС
за нисковъглероден, устойчив на климата световен растеж.
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Ръководни органи на ЕИБ
ЕИБ е публична собственост на 28-те държави членки на ЕС. Управленското
ни устройство гарантира отчетност, добро управление и резултати в усилията
за постигане устойчивост на растежа и заетост във всяка наша дейност.

Управленска структура на ЕИБ:
Акционери

28 държави членки на ЕС

Съвет на гуверньорите

Министри от държавите членки

Съвет на директорите

Избрани от
държавите членки

Управителен комитет

- Президент
- 8 вицепрезиденти

Е

ИБ е орган на ЕС, който се отчита пред държавите членки и в същото време банка, която
се придържа към добрата практика в държавния и в частния сектор при вземането на решения,
управлението и контрола. Банката се основава на
три структури за вземане на решения: Съвета на
гуверньорите- министерско равнище; Съвета на директорите, чиито нещатни членове се определят от
държавите членки; и Управителния комитет, щатният
орган за вземане на решения на ЕИБ, председателстван от президента на ЕИБ. Вътрешният контрол на
дейността на банката се упражнява от независим
Одитен комитет.
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Съветът на гуверньорите се състои от министри от
правителството на всяка от 28-те държави членки,
обикновено министъра на финансите. Свикван веднъж годишно, той задава насоките за кредитната
политика на банката и одобрява годишния балансов
отчет и отчетите за приходите и разходите. Съветът
определя увеличаването на капитала и участието на
банката във финансови операции извън ЕС. Той също
така назначава членовете на Съвета на директорите, на Управителния комитет и на Одитния комитет.
Съветът на директорите има последната дума по
отношение на кредитирането, привличането на

Ръководни органи на
ЕИБ

средства и други въпроси, свързани с разпореждането със средства и предоставянето на гаранции.
Той заседава десет пъти в годината и следи дали
банката се управлява добре в съответствие с договорите на ЕС, устава на банката и общите насоки,
зададени от Съвета на гуверньорите.
Всяка от държавите членки посочва по един от 29те директори, а един се определя от Европейската
комисия. Има 19 заместник директори. С оглед разширяване на обхвата на професионалната подготовка на Съвета на директорите, могат да бъдат привлечени шестима експерти (трима членове и трима
заместници) за участие в заседанията на Съвета, със
съвещателни функции и без право на глас. Решенията се вземат с мнозинство, което представлява не по‑малко от 50% от записания от държавите
членки капитал и една трета от членовете на Съвета
с право на глас, освен ако не е предвидено друго
по устав. Президентът на банката, г‑н Вернер Хойер,
председателства Съвета без право на глас.
Управителният комитет е постоянният изпълнителен орган на банката. Той се грижи за ежедневното
управление на банката, подготвя решенията на Съвета на директорите и следи за тяхното изпълнение. Заседанията се провеждат веднъж седмично.

Управителният комитет работи под ръководството
на президента на банката и под надзора на Съвета
на директорите. Другите осем членове са вицепрезидентите на банката. Членовете са с шестгодишен
подновяем мандат и се отчитат единствено пред
банката. Най‑големите четири акционери – Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство – са
постоянни членове на Управителния комитет.
Одитният комитет е независим орган, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите. Той отговаря за
одита на отчетите на банката и за съответствието
на дейността на банката с водещата банкова практика. Становищата на Одитния комитет се внасят
в Съвета на гуверньорите, заедно с годишния доклад на Съвета на директорите. Одитният комитет
се състои от шестима членове с еднократен шестгодишен мандат за шест последователни финансови години.
Европейският инвестиционен фонд е част от
Групата на ЕИБ. Акционери в ЕИФ са Европейската
инвестиционна банка, Европейската комисия и голям кръг от публични и частни банки и финансови
институции. Седемчленният Съвет на директорите
на ЕИФ включва двама вицепрезиденти на ЕИБ – Дарио Сканапиеко (председател) и Пим ван Балеком.

Членове на Управителния комитет, отляво надясно: Дарио Сканапиеко (DarioScannapieco), Филип де Фонтен Вив
(PhilippedeFontaineVive), Пим ван Балеком (PimvanBallekom),Вернер Хойер (WernerHoyer), Джонатан Тейлър (JonathanTaylor),
Магдалена Алварес Арца (Magdalena ÁlvarezArza), Ласло Бараняй (LászlóBaranyay),Вилхелм Молтерер (WilhelmMolterer)и Михай
Тънъсеску (MihaiTănăsescu).
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ЕИБ изразява своята благодарност към следните организатори и автори за снимковия материал, използван
в този доклад:
© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO, ©
Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/Photos
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Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.
Оформление: EIB Graphic Team
Печат:Imprimerie Centrale на хартия Magno Satinс мастила на базата на растителни масла. Сертифицирана в съот‑
ветствие с правилата на Съвета за рационално използване на горския фонд (FSC), хартията е от 100% естествени
влакна (от които най‑малко 50% са от добре стопанисвани гори).
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Групата на ЕИБ се състои от
Европейската инвестиционна банка и
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