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Независимо дали става дума за чиста енергия в Есто-
ния, питейна вода в Лесото или по-качествена болни-
ца в Хърватия - всяка година Европейската инвести-
ционна банка осигурява по-добър живот за милиони 
хора по света. 

Ние сме банката на Европа в областта на климата  и 
помагаме на света да изпълни Парижкото споразу- 
мение и Целите за устойчиво развитие. Задължаваме 
се да осигурим един трилион евро под формата на 
инвестиции за мерки за климата през следващото де-
сетилетие.

От 1958 г. досега предоставяме заеми и експертна по-
мощ за хиляди проекти в над 160 страни. Инвестираме 
в бъдещето на Европа рамо до рамо с Европейската 
комисия и с много други институции. 

Като най-големият и най-екологичният многостранен 
кредитор, ние спомагаме за икономическия разцвет, 
създаваме работни места и насърчаваме равнопра-
вието. Съизмерваме постигнатото с ползата за обще-
ството, защото всяка инвестиция подобрява нечий 
живот.   



В Риека, Хърватия, новата болница „Майка и дете“ 
улеснява живота на 600 000 души. Тя е подкрепена 
със заем от ЕИБ, съчетан с консултантска помощ 
от ЕИБ и Европейската комисия.



Нашите постиженията 
през 2019 г.

280 млрд. евро  за инвестиции, подкрепени от 
дейности на ЕИБ

72,2 млрд. евро  финансиране от Групата на ЕИБ

1 095 подписани проекти

50,3 млрд. евро  набрани средства на пазарите за 
облигации 

Над 25 млрд. евро  за финансиране на по-малки 
дружества

Над 19 млрд. евро  за мерки за климата

Над 16 млрд. евро  за опазване на околната среда 

Над 14 млрд. евро  за насърчаване на иновациите

4,4 млн. съхранени работни места в малки 
предприятия

10 млн.  души с осигурена по-безопасна 
питейна вода  

12 млн.  души с достъп до по-качествено 
здравеопазване 

7,4 млн.  домакинства с достъп до 
електроснабдяване 

117 млн.  души с по-качествени мобилни 
връзки 

631 млн.  повече пътувания с обществен 
транспорт

1,7 млн.  души със занижен риск от 
наводнения

5,1 млн.  м² енергийно ефективни сгради



Подкрепените от ЕИБ проекти през 2019 
г. ще произведат 13 177 мВТ енергия - 
достатъчно за енергопотреблението на 
7,4 млн. домакинства.



Климатът
Климатът е най-голямото предизвикателство пред, 
което е изправено нашето поколение. Той ще предо-
предели благосъстоянието и продължителността на 
живота на нашите деца. Нашите цели в областта на 
климата и енергетиката налагат нови стандарти в Ев-
ропа и по света. В близко бъдеще ще преустановим 
подкрепата за изкопаеми горива и ще насочим 50 % 
от нашите инвестиции към мерки за климата и устой-
чивостта.

Помагаме уязвимите общности да преодолеят после-
диците от изменението на климата, опазваме биораз-
нообразието и поощряваме устойчивото земеделие.  
Наред с това, съхраняваме природните богатства и 
превръщаме околната среда в по-безопасно място за 
идните поколения.  Климатът е част от всичко, което 
правим. Всеки проект, който подпомагаме в областта 
на иновациите, малките предприятия или инфраструк-
турата, трябва да отговаря на целите ни за климата. 



С помощта на ЕИБ, естонската компания 
Elcogen осигурява ефективна и чиста 
електроенергия за масово потребление 
на базата на горивни елементи.



Иновациите 
Иновациите поддържат конкурентоспособността на 
Европа и създават стойностни работни места. Групата 
на ЕИБ дава възможност на компаниите да създават 
водещи технологии. Ние преобразуваме новаторски-
те идеи в делови успехи.

Банката подпомага мащабни научни и развойни раз-
работки, както и малки специализирани фирми.  Ин-
вестициите, които правим в далекосъобщенията, ави-
ацията, медицината и цифровизацията са като щемпел 
за качество, който привлича допълнително финанси-
ране от частния сектор.

Съдействаме на различни етапи от иновационната 
дейност. Благодарение на заемите на банката, уни-
верситети могат да изграждат и да разширяват изсле-
дователската си база, а новосъздадените фирми - да 
увеличават числения си състав и да се преоборудват. 
Насърчаваме зараждането на идеи, които правят све-
та по-добро място за живот.



В Италия, новаторски съвместен проект на 
ЕИБ и на Уникредит подкрепя няколкостотин 
иновативни предприятия, ръководени от жени.  



Приобщаване
Банката предлага голямо разнообразие от финансо-
ви продукти при изгодни условия.  Кредитираме как-
то обществения, така и частния сектор. Овластяваме 
малки предприятия и млади хора. Подпомагаме же-
ни-предприемачи като им осигуряваме достъп до за-
еми и ръководни длъжности. Създаваме възможности 
хората с ниски доходи, самостоятелно заетите и микро 
предприятията да получат финансиране и делови съ-
вети. Полагаме грижа никой да не бъде пренебрегнат.

Заемите на ЕИБ не превишават половината от разхо-
дите по даден проект. По този начин се превръщаме в 
катализатор за по-дейното участие на частния сектор 
и за ръста на вложените в проекти средства. Предла-
гаме и техническа помощ, което е залог за успеха на 
проектите.



Проект за развитие на ЕИБ в Лесото, 
Африка осигурява чиста питейна вода 
и канализация за 300 000 души в много 
части на низината.



Устойчивостта  
ЕИБ набира средства чрез облигационни емисии на 
международните капиталови пазари. Отличният ни 
кредитен рейтинг ни позволява да привличаме сред-
ства при изгодни условия. Тези предимства се ползват 
от нашите клиенти.  

Нашите експерти по капиталовите пазари създадоха и 
доразвиха пазара за „зелени“ и устойчиви облигации. 
Сега ние сме най-големият наднационален емитент на 
„зелени“ облигации.  Тези облигации са в помощ на 
енергетиката, енергийната ефективност, чистата вода 
и канализацията. Благодарение на нас, финансиране-
то в устойчивост дава резултати. 



Ангажираност
Прозрачността и отчетността са отличителна черта 
във всяка наша дейност. Високите ни екологични и 
социални стандарти ни правят отлични партньори. 
Личният ни състав е високо квалифициран, всеотдаен 
и разнороден и включва икономисти, инженери, фи-
нансови анализатори и специалисти по климата, кои-
то ежедневно работят с местни експерти, институции 
и правителства от целия свят. 



Повече информация за нашите предложения можете да 
намерите www.eib.org/products.

Европейска инвестиционна банка 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Отпечатано на Condat Silk FSC Mix. 
ЕИБ използва хартия, сертифицирана от Съвета за стопанисване 
на горите (FSC). Защото хората, които я произвеждат, обичат 
дърветата.

Групата на ЕИБ се състои от Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен 
фонд (ЕИФ).

ЕИБ е банката на Европейския съюз. Тя е най-големият 
в света многостранен заемополучател и кредитор. Се-
далището на ЕИБ е в Люксембург и има широка мрежа 
от местни и регионални представителства в Европа и 
извън нея. 

ЕИФ подпомага малки предприятия като подобрява 
достъпа им до финансови средства в Европа и в ня-
колко страни извън Европа.  ЕИФ създава и внедря-
ва продукти за рисков капитал и за разширяване на 
дейността, гаранции и микрофинансиране в помощ на 
иновациите и заетостта.
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