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ЕИБ НАКРАТКО
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е  институцията за дългосрочно 
кредитиране на Европейския съюз - ние сме банката на Европейския съюз. 
Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от 
най-големите източници на финансиране за действия в областта на климата.

От своето създаване през 1958 г. ЕИБ е инвестирала над един трилион 
евро в  проекти в  Европа и  други страни по целия свят. Мерките по 
отношение на климата са втъкани във всяко наше начинание, но 
следните приоритетни области са в  центъра на нашата дейност: 
климат и околна среда, развитие, иновации и умения, малки и средни 
предприятия, инфраструктура и сближаване.

Европейският инвестиционен фонд, който е  част от Групата на ЕИБ, 
е  специализиран в  подкрепа на малки и  средни предприятия чрез 
финансиране за предприемачество, растеж, иновации, научно-
изследователска и развойна дейност, заетост и регионално развитие.

ЕИБ работи заедно с другите институции на ЕС за засилване на европейската 
интеграция, насърчаване на развитието в  Европейския съюз и  подкрепа 
на политиките на ЕС. Тази дейност излиза извън границите на Европа - ЕИБ 
работи в над 160 страни и всяка година подобрява живота на милиони хора 
както в Европейския съюз, така и в целия свят.

През цялото си съществуване, ЕИБ поставя взаимосвързаността в основата 
на своята работа. Инвестициите на ЕИБ сближават страните от целия ЕС. Ние 
помагаме за справяне с  глобалните предизвикателства и  за създаване на 
предпоставки за растеж и възможности на всички континенти чрез звеното 
ЕИБ Глобал, което е създадено през 2022 г., за да засили въздействието на 
нашето финансиране за развитие.





Във време, в  което ползата от многостранния подход се поставя под 
въпрос, работата на ЕИБ постоянно напомня за силата на обединените 
европейски усилия.

С  разпространението на КОВИД-19 светът се изправи пред неотложни 
проблеми, свързани с общественото здраве. Възникна спешна необходимост 
от  намиране на ваксина и решения за ограничаване на разпространението на 
вируса. ЕИБ финансира разработването и производството на ваксини срещу 
КОВИД-19 и оказа съществена подкрепа за други мерки в здравеопазването 
както в  рамките на Европейския съюз, така и  извън него. Това включва 
финансиране за инициативата КОВАКС, чиято цел е да гарантира справедлив 
и равен достъп до ваксини срещу КОВИД-19 във всяка страна по света.

По-малките фирми бяха засегнати особено тежко от пандемията в резултат 
на временното спиране на тяхната дейност и поради факта, че те обикновено 
разполагат с по-малки парични резерви, които да използват, наред с други 
причини. Групата на ЕИБ имаше значителен принос за мерките на ЕС, 
насочени към овладяване на икономическите последици от кризата върху 
европейските предприятия и  икономиката. Европейският гаранционен 
фонд, създаден от ЕИБ, има за цел да привлече до 200 млрд. евро, с които да 
помогне на малките и средните предприятия да преодолеят кризата.

Като най-големият многостранен кредитор в  света, ЕИБ спомага за 
икономическия разцвет, за създаване на работни места и  насърчаване на 
равноправието и устойчивостта. Работим с партньори от публичния и частния 
сектор и измерваме своя успех със степента, до която нашата работа помага 
на обществото и подобрява живота на хората, до които се докосва.

ЕИБ е  най-загрижения за околната среда многостранен кредитор: като 
Климатичната банка на ЕС, чрез своите действия по света ЕИБ помага 
за изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение  - 
международния договор за изменението на климата - и Целите за устойчиво 
развитие на ООН. През следващото десетилетие е  поет ангажимент 
за инвестиции, възлизащи на един трилион евро, за мерки за климата 
и устойчивостта на околната среда.



за инвестиции, подкрепени 
от дейности на ЕИБ

нови подписани заеми

за финансиране на 
устойчива енергетика 

и природни ресурси

за общо привлечени 
инвестиции

набрани средства на 
пазарите за облигации 

за финансиране 
от Групата на ЕИБ

за финансиране на 
по‑малки дружества

съхранени работни места 
в малки предприятия

за насърчаване на иновациите, 
цифровите технологии 
и човешките ресурси

360 
млрд. евро

4,8 
трлн. евро

95,86 
млрд. евро

65,4 
млрд. евро

55,26 
млрд. евро

Над 45 
млрд. евро

15,38 
млрд. евро

4,5  
млн.

20,70 
млрд. евро

НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ПРЕЗ 2021 Г. 



души с осигурена по‑
безопасна питейна вода

нови абонати 
с възможност за 5G услуги

души с достъп до по‑
качествени здравни услуги, 

в т.ч. ваксини срещу КОВИД‑19

домакинства, готови за 
свързване към ел. мрежа

повече пътувания 
с обществен транспорт

мощности за производство 
на електроенергия ‑ 99,7 % от 

възобновяеми източници

души с достъп до по‑
добра инфраструктура

души със занижен риск 
от наводнения

за заеми, подписани за подпомагане 
на предприятия, засегнати от 

пандемията от КОВИД‑19

346  
млн.

826 000

10  
млн.

94,3  
млн.

783  
млн.

8,1  
млн.

6,8  
млн.

11 400  
MW

33,26  
млрд

За периода на 2012-2021 г. общото 
финансиране от ЕИБ извън Европейския 
съюз възлиза на 71,92 млрд. евро, от които 
26,15 млрд. евро за Африка

https://www.eib.org/en/about/key-figures




ПОДКРЕПА 
ЗА УКРАЙНА
ЕИБ застава зад украинските власти и  народа на Украйна. Тя подкрепя 
независима Украйна.

Като част от координирания отговор на тази криза от страна на ЕС 
и  международната общност, ние привлякохме финансова подкрепа 
чрез Пакета от мерки на ЕИБ за солидарност с Украйна, за да помогнем 
на украинското правителство да посрещне спешната нужда от 
ликвидност. Освен това, в сътрудничество с Европейската комисия, ЕИБ 
работи за предоставяне на допълнително финансиране, за да може 
правителството на Украйна да продължи да предоставя важни публични 
услуги на гражданите, останали в страната, като осигурява доставка на 
хранителни продукти, медицински материали и горива и същевременно 
подкрепя проекти в  областта на транспорта, енергетиката, градското 
развитие и цифровите технологии.

ЕИБ обяви и  програма на стойност 4 млрд. евро в  периода 2022-2023 г., 
чиято цел е  подпомагане на градовете и  регионите в  държавите членки 
на ЕС за посрещане на спешните нужди от инвестиции и  справяне 
с предизвикателствата, свързани с приемането и интегрирането на бежанци 
от войната в Украйна. Новата програма на ЕИБ има за цел финансирането 
на основна социална инфраструктура за предоставяне на публични услуги 
на бежанците, което включва жилищно настаняване, училища, болници 
и детски градини.

ЕИБ продължава да работи с  европейските партньори в  търсене на 
допълнителни възможности за оказване на подкрепа на Украйна 
и украинските бежанци.

http://www.eib.org/ukraine




КОВИД-19
ЕИБ бе в  челните редици на глобалния отговор на Европейския съюз на 
пандемията от КОВИД-19 и се обедини с международни организации като 
Световната здравна организация и Международния фонд на ООН за децата 
(УНИЦЕФ) за предприемане на незабавни действия.

Спешната помощ от Групата на ЕИБ позволи на малките и  средните 
предприятия и  иновативните прохождащи дружества да инвестират 
въпреки изключителната несигурност. Очакваме да привлечем финансиране 
от 200 млрд. евро с нашия Европейски гаранционен фонд, за да подкрепим 
жизнеспособни дружества, които изпитват затруднения поради пандемията. 

ЕИБ оказа финансова помощ и за разработването и закупуването на ваксини 
срещу КОВИД-19, решения за ограничаване на разпространението на вируса 
и  други проекти в  областта на общественото здравеопазване, свързани 
с кризата, предизвикана от КОВИД-19.

ЕИБ подкрепи немската компания BioNTech 
със 100 млн. евро при разработването на 

първата ваксина срещу КОВИД-19.

http://www.eib.org/covid-19


По време на пандемията ЕИБ финансира 
италианското прохождащо предприятие Eggtronic, 
което изобрети енергоспестяващ преобразувател 
на енергия. Поради по-високата си енергийна 
ефективност, преобразувателите на Eggtronic 
оставят много по-малък въглероден отпечатък 
в сравнение с подобни устройства.



КЛИМАТ 
И ЕНЕРГЕТИКА
Промяната на климата е  най-голямото глобално предизвикателство на 
нашето поколение. Постигането на целите в  областта на климата ще 
предопредели благосъстоянието и  продължителността на живота на 
нашите деца. Целите на ЕИБ в областта на климата и енергетиката налагат 
нови стандарти в  Европа и  по света. Вече не подкрепяме проекти за 
изкопаеми горива и до 2025 г. ще заделим 50 % от нашите инвестиции за 
действия в областта на климата и устойчивостта.

Операциите на ЕИБ ускоряват природосъобразния растеж 
и  декарбонизацията на икономиките. Нашите усилия са насочени към 
енергийната ефективност и  възобновяемата енергия, които спомагат за 
намаляване на емисиите на CO₂ и  укрепват нашата енергийна сигурност. 
Всички наши действия допринасят за постигане на устойчив социален 
и икономически растеж.

Също така, инвестициите на ЕИБ помагат на уязвимите общности да 
преодолеят последиците от изменението на климата, като опазват 
биоразнообразието и  поощряват устойчивото земеделие. Съхраняваме 
природните богатства и  правим околната среда по-безопасна за идните 
поколения. Всеки проект, който ЕИБ подкрепя, независимо дали е  за 
иновации, малки предприятия или иннфраструктура, трябва да съответства 
на нашите цели в областта на климата.

https://www.eib.org/climate




ИНОВАЦИИ
Иновациите поддържат конкурентоспособността на Европа и  създават 
стойностни работни места. ЕИБ подкрепя много етапи на иновациите, като 
подпомага идеите, които повишават стандарта на живот.

Подкрепяме мащабни научни и  развойни разработки, както 
и  малки специализирани дружества. Инвестициите, които правим 
в  далекосъобщенията, авиацията, медицината и  цифровизацията 
са като щемпел за качество, който привлича допълнително 
финансиране за тези проекти от частния сектор. Групата на ЕИБ дава 
възможност на европейските компании да създават и  разработват 
водещи технологии.

Със заеми от ЕИБ университетите изграждат и  разширяват 
изследователските си съоръжения, а  прохождащите предприятия 
увеличават броя на работещите в  тях и  подобряват своето оборудване. 
С подкрепата на ЕИБ авангардните идеи се превръщат в успешен бизнес.

ЕИБ подкрепи Anaconda - новаторска испанска 
компания, която разработи икономически 

ефективно лечение, което помага на лекарите 
да спасяват човешки живот и да ограничат 

инвалидността след прекаран инсулт.

https://www.eib.org/innovation




ПРИОБЩАВАНЕ
ЕИБ предоставя възможности за развитие на малките предприятия 
и младите хора и подкрепя жените предприемачи, като им осигурява достъп 
до заеми и ръководни позиции. Ние даваме възможност на хората с ниски 
доходи, самостоятелно заетите лица и  микропредприятията да получат 
финансиране и консултации за стопанската дейност, за да гарантират успеха 
на своите проекти.

Нашите заеми не превишават половината от разходите по даден проект. 
Участието на ЕИБ е  замислено да действа като катализатор за по-активно 
включване на частния сектор, което да увеличи инвестициите в даден проект. 

ЕИБ е водещият кредитор на малки предприятия 
в Западните Балкани, като оказва помощ на близо 

30 000 дружества и поддържа половин милион 
работни места. В резултат на дейността ни над 
1800 училища в Сърбия разполагат с по-бърза 

интернет връзка и по-добро цифрово оборудване - 
по този начин учителите могат да осъществяват 

дистанционно обучение на своите ученици от дома 
по време на пандемията. 





УСТОЙЧИВОСТ
ЕИБ набира средства чрез облигационни емисии на международните 
капиталови пазари. Отличният ни кредитен рейтинг ни позволява да 
привличаме средства при изгодни условия, а  от тези предимства се 
възползват клиентите.

Експертите на ЕИБ по капиталовите пазари създадоха и доразвиха пазара 
за „зелени“ и устойчиви облигации. Ние сме най-големият наднационален 
емитент на зелени облигации, които подкрепят възобновяемата енергия, 
енергийната ефективност, чистата вода и канализацията.

http://www.eib.org/investor_info




ЕИБ ГЛОБАЛ
ЕИБ Глобал, звеното на ЕИБ за развитие, започна своята дейност през 2022 
г., за да увеличи въздействието на нашето финансиране за развитие. През 
последното десетилетие (2012-2021 г.) ЕИБ е инвестирала над 70 млрд. евро 
извън Европейския съюз, като всяка година привлича от частния сектор 
милиарди за инвестиции. ЕИБ Глобал умножава въздействието на ЕИБ, 
като работи на местно ниво, в  близост до местните общности, дружества 
и институции по целия свят.

ЕИБ ще увеличи своята подкрепа за местните институции за 
микрофинансиране в региони, където хората често нямат достъп до банки. 
Когато хората имат възможност да получат кредит, предприятията наемат 
повече работници, жените стават независими, разселването намалява, 
а домакинствата могат да преодолеят бедността.

Ще увеличим предлагането на експертния опит на ЕИБ на местно 
ниво, като споделяме нашите знания и  опит с  местните партньори. 
Предоставяме независими консултации въз основа на опита, натрупан 

Малките предприятия в Конго получиха заеми 
от ЕИБ по време на пандемията при справедлив 

лихвен процент, а не при много високите лихви на 
неофициалните кредитори, което помогна на тези 

предприятия и на техните общности.

http://www.eib.org/global


от нашата дейност в различни държави и сектори. Тези консултантски 
услуги могат да съпътстват финансовите продукти на ЕИБ, но могат да 
се предлагат и независимо от финансирането.

Изменението на климата, пандемията от КОВИД-19 и други кризи изискват 
милиардите, които инвестираме с  нашите международни и  национални 
партньорски банки, да се превърнат в  трилиони чрез създаване на нови 
партньорства и съвместна работа с други световни финансови институции. 
Най-важното е, че участието на ЕИБ насърчава участието на частния сектор, 
което открива нови хоризонти за инвестиции.

Само развиващите се страни се нуждаят от допълнителни годишни 
инвестиции за повече от 2 трлн. евро, за да постигнат целите на ООН за 
устойчиво развитие и  целите на Парижкото споразумение за справяне 
с изменението на климата.

Като климатичната банка на ЕС, ЕИБ работи в подкрепа на Европейския зелен 
пакт  - планът на Европейския съюз, който предвижда неговите политики 
в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да 
доведат до намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % 
до 2030 г. Но на Европейския съюз се падат едва 10 % от световните емисии - 
затова ЕИБ Глобал ще разпростре усилията на ЕС за декарбонизация извън 
границите на съюза, като подкрепи Глобалния зелен пакт.

ЕИБ Глобал се явява ключов съюзник на Европейската комисия по 
програмата Global Gateway на стойност 300 млрд. евро в  подкрепа 
на проекти, които подобряват глобалната и регионалната свързаност 
в  секторите на цифровите технологии, климата, транспорта, 
здравеопазването, енергетиката и  образованието. Кредитите за 
развитие и  финансовите партньорства ускоряват растежа, правят 
селските райони по-проспериращи, градовете  - по-иновативни 
и укрепват икономиките. 



Дейността на ЕИБ Глобал е  в подкрепа на страните, които се опитват да 
подобрят равенството между половете и  да предоставят възможности за 
овластяване на жените на работното място, като съдейства на ръководени 
от жени предприятия, които инвестират в бъдещето. Помагаме на милиони 
хора, които нямат достъп до чиста вода, електричество, ваксини, добро 
здравеопазване и подходящи системи за обработка на отпадъци.





ОТГОВОРНОСТ
ЕИБ е прозрачна и дава отчет пред гражданите на ЕС за всички свои 
дейности. Нашите екологични и  социални стандарти ни превръщат 
в идеален партньор за организациите от публичния и частния сектор, 
с  които работим. Нашите служители са висококвалифицирани, 
всеотдайни и  с различни профили. Сред тях има икономисти, 
инженери, финансови анализатори и специалисти по климата, които 
ежедневно работят с  местни експерти, институции и  правителства 
по целия свят.

http://www.eib.org/cr
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Групата на ЕИБ се състои от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ).

ЕИБ е  банката на Европейския съюз. Тя е  най-големият в  света многостранен 
заемополучател и  кредитор. Седалището 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 няколко страни извън Европа. ЕИФ създава и  внедрява 
продукти за рисков капитал и  за разширяване на дейността, гаранции 
и микрофинансиране в помощ на иновациите и заетостта.

ЕИБ Глобал е  звеното за международно развитие на ЕИБ. Създадено през 2022 
г., ЕИБ Глобал продължава десетилетния ангажимент на ЕИБ за финансиране 
на развитието, действията в  областта на климата, иновативните инвестиции, 
устойчивостта и новите начини за подпомагане на хората по света.
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