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Европейската инвестиционна банка е кредитната 
институция на Европейския съюз.

Ние сме най-големият многостранен кредитор и 
източник на финансиране в областта на климата.

Подпомагаме икономиката, създаваме работни места 
и насърчаваме равноправието.

Групата на ЕИБ има две подразделения: Европейската 
инвестиционна банка и Европейският инвестиционен 

фонд.  ЕИФ се специализира в предоставяне на 
финансови средства за малки предприятия и за 

дружества със средна капитализация.

Прегледайте този материал, за да се запознаете 
с една от водещите институции, подпомагаща 

развитието в света.



През 2018 г. финансирането от ЕИБ повиши 
качеството на транспорта за 290 млн. пътници
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Инвестиции в размер на  

230 000 000 000 евро, подкрепени от ЕИБ 

Финансиране от Групата на ЕИБ в 
размер на 64 190 000 000 евро1

60 000 000 000 евро, привлечени на световните 
пазари за облигации

23 270 000 000 евро, вложени в малки 
предприятия

13 520 000 000 евро за иновации

5 000 000 осигурени работни места  
в малки предприятия

854 подписани проекти

29 % 
от финансирането на ЕИБ 
е в подкрепа на мерки за 
климата

1 Нашето финансиране в размер на 64,19 млрд. евро през 2018 г. подпомогна 
инвестиции на стойност 230 млрд. евро. Обикновено финансирането от ЕИБ не 
превишава 50 % от разходите по проектите, но нашето участие насърчава и 
други институции да вложат средства в тях. 



През 2018 г. банката осигури 15,15  млрд. евро  
за опазване на околната среда.
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Нашият приоритет
Европейската инвестиционна банка работи главно  
в четири направления: иновации, малки предприятия, 
климат и инфраструктура.

Съчетанието от експертните познания на нашите 
икономисти, инженери, финансови анализатори и 
еколози гарантира успеха на нашите проекти. В същото 
време, положителната оценка, дадена от нашите 
специалисти, привлича допълнителни инвестиции 
от частния сектор. Работим в цял свят, за да осигурим 
по-добър живот за хората. През 2018 г. снабдихме 
20  млн. души с по-безопасна питейна вода, изградихме  
по-качествени пътища за милиони водачи и осигурихме 
електроснабдяване за над 34 млн. домакинства.



С подкрепата на ЕИБ, кипърският Институт 
по неврология и генетика в Никозия обнови 
изследователския и лечебния си център. 
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Нашите средства и съвети подпомагат милиони 
работни места и съдействат за успеха на хиляди малки 
предприятия. През 2018 г. осигурихме финансиране 
за 374 000 малки дружества. Благодарение на нашата 
подкрепа за върхови постижения в иновациите и мерки 
за климата, Европа стана по-конкурентоспособна.  
През 2018 г. подкрепихме 29 млн. високоскоростни 
цифрови линии.

Един от нашите източници е Европейският фонд за 
стратегически инвестиции. Неговата цел е да бъде 
преодолян инвестиционния недостиг в Европа чрез 
привличане на инвестиции за 500 млрд. евро до 
2020 г. До края на 2018 г. Групата на ЕИБ бе одобрила 
финансиране в размер на 70,4 млрд. евро по линия 
на ЕФСИ и бе привлякла инвестиции в размер на 
375,5 млрд. евро.



Заварчик в завод за автобуси в Сенегал.  
ЕИБ инвестира във фонд, който подпомага  
успеха на това предприятие.
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Нашите клиенти
Кредитираме както обществения, така и частния 
сектор. Подкрепяме малки дружества чрез местни 
банки и предоставяме средства на иновативни 
новосъздадени компании. Дружествата със средна 
капитализация могат да получат директно средства за 
влагане в научно-развойна дейност. Нашата подкрепа не 
превишава половината от разходите по даден проект, 
защото се стремим нашите средства до привлекат 
групово финансиране от частни инвеститори и други 
публични финансови институции.

Банката предлага голямо разнообразие от финансови 
продукти при изгодни условия. За някои проекти  
в подкрепа на иновациите и уменията в Европа поемаме 
по-висок риск в сравнение с търговските банки. 
Наред с това, предлагаме съдействие за подготовка  
и изпълнение на проекти.



Банката помага на градове като Париж да се възползват от 
възобновяеми източници на енергия, да подобрят мобилността  
и да модернизират пътищата и мостовете.
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Нашите ресурси
ЕИБ е финансово независима. Привличаме средства 
чрез емитиране на облигации на международните 
капиталови пазари.

Отличният ни кредитен рейтинг ни дава възможност 
да привличаме средства при изгодни условия. Тези 
предимства се ползват от нашите клиенти.

Ние сме сред най-екологичните многостранни банки 
на световните пазари. Нашите банкери изобретиха 
пазара за „зелени облигации“.



Нашите ангажименти
• високи екологични и социални стандарти във всички 

дейности
• силно управление, прозрачност и отчетност
• минимален екологичен отпечатък



За допълнителна информация относно 
нашите предложения, моля посетете  

www.eib.org/products.



Европейска инвестиционна банка
U info@eib.org
www.eib.org
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