
 
  Какво да очакваме от банката 

на ЕС в периода 2017-2019 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРИЕТО

ЕИБ, банката на ЕС, е най-големият заемополучател и зае-
модател в света, като предоставя финансиране и експертна 
помощ за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти, 
които допринасят за постигане на целите на политиката на 
Европейския съюз. Групата на Европейската инвестиционна 
банка се състои от Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). 

Оперативните планове на ЕИБ и ЕИФ за периода 2017-2019 
г. определят целите и приоритетните области за банката и 
фонда в средносрочна перспектива.

ЕИБ очаква подписаните проекти да възлизат на 74 - 76 
млрд. евро годишно. ЕИФ възнамерява да вложи 9,6 - 10,4 
млрд. евро годишно под формата на дялово участие, 
секюритизация, приобщаващи финансови операции и 
гаранции. 

Цели по области на публичната политика

Дейността на банката се фокусира върху четири основни 
цели на публичната политика, тъй като те най-добре под-
помагат растежа, заетостта и конкурентоспособността.

Всички данни за 2016 г. в тази брошура не са одитирани и са предварителни към момента 
на публикуване  

 Макар че ЕС трябва да се стреми да повиши икономическата си кон-
курентоспособност и да увеличи инвестициите в иновации, също така 

трябва да отбележим и успехите, които постигнахме и капацитета за 
иновации, който Европа запазва в много области: от медицинските 
до космическите технологии и от химията до високотехнологичното 

машиностроене. .

Елина Каменицер,  
началник отдел „Корпоративно кредитиране за Германия и 

Скандинавия“ в ЕИБ 

Научни изследвания и развойна дейност

Повече от всякога, растежът и просперитетът на Европа 
зависят от по-нататъшното усъвършенстване на нашите 
умения, от обогатяването на нашите знания и от превръща-
нето на тези умения и знания в нови продукти и услуги. За 
запазване на конкурентоспособността са необходими както 
висококвалифицирани специалисти, така и по-сериозни ин-
вестиции в областта на науката, технологиите и иновациите, 
особено в частни компании със средна капитализация. 

Очаква се три ключови технологии да окажат най-осезател-
но въздействие:   Цифровата технология 
   Биотехнологията 
    Материалознанието 

Иновации в био-икономиката

Общият оборот в земеделието/био-икономиката в ЕС въз-
лиза на 2 трилиона евро и осигурява около 22 млн. работ-
ни места или 9 % от общата работна сила в ЕС (през 2013 
г.), повечето от които са в селските и крайбрежните райони. 

Насърчаване на иновациите и човешкия капитал

Европейска 
инвестиционна банка
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Европейски 
инвестиционен фонд
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org
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Инвестициите тук насърчават устойчиво производство с 
ефективно използване на ресурсите и ползване на възобно-
вяеми ресурси от земята, рибарството и аквакултурите. 
Земеделието/био-икономиката има и потенциал да улесни 
прехода на ЕС към кръговата икономика. 

Научно-изследователска и развойна дейност в 
енергетиката

Постигането на дългосрочните цели в областта на енергети-
ката и климата ще изисква нови технологии, които все още 
не са налични на пазара, както и по-интелигентни и високо 
ефективни начини за използване на енергията. 

2016: 13,5 млрд. евро 
2017-2019: 15,2 млрд. евро годишно

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Изграждане на ефективна инфраструктура
2016: 19,7 млрд. евро 
2017-2019: 19,1 млрд. евро годишно

Енергетика
•  Гарантиране на конкурентно и надеждно енергоснабдяване: Ин-

вестиране в общоевропейски проекти, като например инвестиции 
в енергийната система.

•  Енергийна ефективност: ЕФСИ позволи на банката да увеличи 
подкрепата си за сгради с почти нулево потребление на енер-
гия, като налага нови стандарти за строителство, които ще ста-
нат задължителни след 2021 г.l

•  Понижаване на въглеродните емисии: Освен в производството 
на енергия, са необходими и значителни инвестиции в елек-
тропреносните мрежи, с цел да се интегрират възобновяеми 
енергийни източници, да се повиши капацитета за съхранение 
на енергия, както и да се модернизират и подобрят електрораз-
пределителните мрежи.

Транспорт и мобилност
Енергийно-ефективен, нисковъглероден и по-чист транспорт

На транспортния сектор се падат 32 % от крайното енергопо-
требление в Европа. На него се дължат и 20 % от общите емисии 
на парникови газове в ЕС и той има значителен принос към за-
мърсяването на въздуха - особено в градските райони. Нашите 
инициативи включват: 
  Подкрепа за придобиване на нови кораби или за тяхното преобо-

рудване с технология, която да направи корабоплаването по-еко-
логично

 Инвестиции в управлението на въздухоплаването 
  Улеснения за използването на автомобили с алтернативно гориво 
  Поощряване на усилията за внедряване на автопаркове на об-

ществения транспорт с ниски и/или нулеви въглеродни емисии в 
градовете и градските райони. 

Стратегическа транспортна инфраструктура 
ЕИБ дава приоритет на по-слабо развитите региони и поставя ак-
цент върху липсващи комуникационни връзки, затруднения за 
трафика на далечни разстояния, оперативна съвместимост на гра-
ничните пунктове и транспортни възли за прекачване на пътници-
те от различни видове транспорт. Също така, ЕИБ може да осигури 
подкрепа за регионален въздушен превоз и дъщерни лизингови 
компании, както и за инфраструктура от стратегическо значение, 
различна от TEМ-T. 

Мобилност за европейските градове 
В много големи и малки градове, нарастващото търсене на транс-
портни услуги направи положението нетърпимо: сериозни за-
дръствания, влошено качество на въздуха, шумово замърсяване 
и високи нива на въглеродни емисии. Загубите от задръствания-
та в европейските градове се оценяват на 100 млрд. евро, кое-
то представлява 1 % от годишния БВП на ЕС. Банката финансира 
инвестиции в интелигентни транспортни системи и технологии, 
които могат да осигурят по-добра и по-точна пътна информация 
на потребителите на транспорта, подобрено управление на път-
ното движение и по-ефективна експлоатация. 
Градско и регионално развитие и обновяване 
Кредитирането ще се фокусира върху обновяването на градове-
те, екологичната инфраструктура, ефективното използване на 
ресурсите, свързаността в самите региони, социалната жилищна 
политика и по-широкото приобщаване, смекчаване и приспосо-
бяване към изменението на климата, повишаване на устойчи-
востта на общностите и регионите, за да могат да реагират или 
да се адаптират към непредвидени предизвикателства като миг-
рация или земетресения, както и интелигентно развитие в съче-
тание с иновации и нови технологии. 

Здравеопазване
Въпреки че по-голямата част от средствата се очаква да бъдат 
насочени за подобряване на болничната инфраструктура, има 
вероятност да се увеличи търсенето на заведения за първична 
медицинска помощ и подобрено обучение на специалистите, 
работещи в този сектор.

Развитие на инфраструктурата на селските райони и 
подкрепа за агробизнеса
С подпомагане на инфраструктурата в селските райони и про-
изводството на биомаса (като селското стопанство изпълнява 
основна роля) ще се постигне по-дългосрочен и по-балансиран 
устойчив растеж на обществото, тъй като това ще намали мигра-
ционния натиск от селските към градските райони и ще подобри 
сигурността на хранителните доставки. 

 Ако отбележим върху карта всяка от операциите в публичния сектор, 
която сме финансирали през последните 10-15 години, няма да видим 

отделни проекти на различни места, а палитра от цели системи от 
пътища, железопътни линии, трамвайни линии, тръбопроводи или ме-

дицински или образователни услуги. Те представляват елементи на една 
логическа цялост. 
Рафал Рибачки,

началник отдел „Операции по кредитиране на публичния сектор и 
инфраструктурата в Полша и балтийските държави“

Велоалеи в Болоня, финанси-
рани със заем от ЕИБ за този 
италиански град.

Със средства от фонд, финансиран 
от ЕИФ, в Париж Анхелита Ребойо 

разработва лек срещу рака.
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востта на общностите и регионите, за да могат да реагират или 
да се адаптират към непредвидени предизвикателства като миг-
рация или земетресения, както и интелигентно развитие в съче-
тание с иновации и нови технологии. 

Здравеопазване
Въпреки че по-голямата част от средствата се очаква да бъдат 
насочени за подобряване на болничната инфраструктура, има 
вероятност да се увеличи търсенето на заведения за първична 
медицинска помощ и подобрено обучение на специалистите, 
работещи в този сектор.

Развитие на инфраструктурата на селските райони и 
подкрепа за агробизнеса
С подпомагане на инфраструктурата в селските райони и про-
изводството на биомаса (като селското стопанство изпълнява 
основна роля) ще се постигне по-дългосрочен и по-балансиран 
устойчив растеж на обществото, тъй като това ще намали мигра-
ционния натиск от селските към градските райони и ще подобри 
сигурността на хранителните доставки. 

 Ако отбележим върху карта всяка от операциите в публичния сектор, 
която сме финансирали през последните 10-15 години, няма да видим 

отделни проекти на различни места, а палитра от цели системи от 
пътища, железопътни линии, трамвайни линии, тръбопроводи или ме-

дицински или образователни услуги. Те представляват елементи на една 
логическа цялост. 
Рафал Рибачки,

началник отдел „Операции по кредитиране на публичния сектор и 
инфраструктурата в Полша и балтийските държави“
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  Какво да очакваме от банката 

на ЕС в периода 2017-2019 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРИЕТО

ЕИБ, банката на ЕС, е най-големият заемополучател и зае-
модател в света, като предоставя финансиране и експертна 
помощ за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти, 
които допринасят за постигане на целите на политиката на 
Европейския съюз. Групата на Европейската инвестиционна 
банка се състои от Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). 

Оперативните планове на ЕИБ и ЕИФ за периода 2017-2019 
г. определят целите и приоритетните области за банката и 
фонда в средносрочна перспектива.

ЕИБ очаква подписаните проекти да възлизат на 74 - 76 
млрд. евро годишно. ЕИФ възнамерява да вложи 9,6 - 10,4 
млрд. евро годишно под формата на дялово участие, 
секюритизация, приобщаващи финансови операции и 
гаранции. 

Цели по области на публичната политика

Дейността на банката се фокусира върху четири основни 
цели на публичната политика, тъй като те най-добре под-
помагат растежа, заетостта и конкурентоспособността.

Всички данни за 2016 г. в тази брошура не са одитирани и са предварителни към момента 
на публикуване  

 Макар че ЕС трябва да се стреми да повиши икономическата си кон-
курентоспособност и да увеличи инвестициите в иновации, също така 

трябва да отбележим и успехите, които постигнахме и капацитета за 
иновации, който Европа запазва в много области: от медицинските 
до космическите технологии и от химията до високотехнологичното 

машиностроене. .

Елина Каменицер,  
началник отдел „Корпоративно кредитиране за Германия и 

Скандинавия“ в ЕИБ 

Научни изследвания и развойна дейност

Повече от всякога, растежът и просперитетът на Европа 
зависят от по-нататъшното усъвършенстване на нашите 
умения, от обогатяването на нашите знания и от превръща-
нето на тези умения и знания в нови продукти и услуги. За 
запазване на конкурентоспособността са необходими както 
висококвалифицирани специалисти, така и по-сериозни ин-
вестиции в областта на науката, технологиите и иновациите, 
особено в частни компании със средна капитализация. 

Очаква се три ключови технологии да окажат най-осезател-
но въздействие:   Цифровата технология 
   Биотехнологията 
    Материалознанието 

Иновации в био-икономиката

Общият оборот в земеделието/био-икономиката в ЕС въз-
лиза на 2 трилиона евро и осигурява около 22 млн. работ-
ни места или 9 % от общата работна сила в ЕС (през 2013 
г.), повечето от които са в селските и крайбрежните райони. 

Насърчаване на иновациите и човешкия капитал

Европейска 
инвестиционна банка
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Европейски 
инвестиционен фонд
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org
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Инвестициите тук насърчават устойчиво производство с 
ефективно използване на ресурсите и ползване на възобно-
вяеми ресурси от земята, рибарството и аквакултурите. 
Земеделието/био-икономиката има и потенциал да улесни 
прехода на ЕС към кръговата икономика. 

Научно-изследователска и развойна дейност в 
енергетиката

Постигането на дългосрочните цели в областта на енергети-
ката и климата ще изисква нови технологии, които все още 
не са налични на пазара, както и по-интелигентни и високо 
ефективни начини за използване на енергията. 

2016: 13,5 млрд. евро 
2017-2019: 15,2 млрд. евро годишно

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Изграждане на ефективна инфраструктура
2016: 19,7 млрд. евро 
2017-2019: 19,1 млрд. евро годишно

Енергетика
•  Гарантиране на конкурентно и надеждно енергоснабдяване: Ин-

вестиране в общоевропейски проекти, като например инвестиции 
в енергийната система.

•  Енергийна ефективност: ЕФСИ позволи на банката да увеличи 
подкрепата си за сгради с почти нулево потребление на енер-
гия, като налага нови стандарти за строителство, които ще ста-
нат задължителни след 2021 г.l

•  Понижаване на въглеродните емисии: Освен в производството 
на енергия, са необходими и значителни инвестиции в елек-
тропреносните мрежи, с цел да се интегрират възобновяеми 
енергийни източници, да се повиши капацитета за съхранение 
на енергия, както и да се модернизират и подобрят електрораз-
пределителните мрежи.

Транспорт и мобилност
Енергийно-ефективен, нисковъглероден и по-чист транспорт

На транспортния сектор се падат 32 % от крайното енергопо-
требление в Европа. На него се дължат и 20 % от общите емисии 
на парникови газове в ЕС и той има значителен принос към за-
мърсяването на въздуха - особено в градските райони. Нашите 
инициативи включват: 
  Подкрепа за придобиване на нови кораби или за тяхното преобо-

рудване с технология, която да направи корабоплаването по-еко-
логично

 Инвестиции в управлението на въздухоплаването 
  Улеснения за използването на автомобили с алтернативно гориво 
  Поощряване на усилията за внедряване на автопаркове на об-

ществения транспорт с ниски и/или нулеви въглеродни емисии в 
градовете и градските райони. 

Стратегическа транспортна инфраструктура 
ЕИБ дава приоритет на по-слабо развитите региони и поставя ак-
цент върху липсващи комуникационни връзки, затруднения за 
трафика на далечни разстояния, оперативна съвместимост на гра-
ничните пунктове и транспортни възли за прекачване на пътници-
те от различни видове транспорт. Също така, ЕИБ може да осигури 
подкрепа за регионален въздушен превоз и дъщерни лизингови 
компании, както и за инфраструктура от стратегическо значение, 
различна от TEМ-T. 

Мобилност за европейските градове 
В много големи и малки градове, нарастващото търсене на транс-
портни услуги направи положението нетърпимо: сериозни за-
дръствания, влошено качество на въздуха, шумово замърсяване 
и високи нива на въглеродни емисии. Загубите от задръствания-
та в европейските градове се оценяват на 100 млрд. евро, кое-
то представлява 1 % от годишния БВП на ЕС. Банката финансира 
инвестиции в интелигентни транспортни системи и технологии, 
които могат да осигурят по-добра и по-точна пътна информация 
на потребителите на транспорта, подобрено управление на път-
ното движение и по-ефективна експлоатация. 
Градско и регионално развитие и обновяване 
Кредитирането ще се фокусира върху обновяването на градове-
те, екологичната инфраструктура, ефективното използване на 
ресурсите, свързаността в самите региони, социалната жилищна 
политика и по-широкото приобщаване, смекчаване и приспосо-
бяване към изменението на климата, повишаване на устойчи-
востта на общностите и регионите, за да могат да реагират или 
да се адаптират към непредвидени предизвикателства като миг-
рация или земетресения, както и интелигентно развитие в съче-
тание с иновации и нови технологии. 

Здравеопазване
Въпреки че по-голямата част от средствата се очаква да бъдат 
насочени за подобряване на болничната инфраструктура, има 
вероятност да се увеличи търсенето на заведения за първична 
медицинска помощ и подобрено обучение на специалистите, 
работещи в този сектор.

Развитие на инфраструктурата на селските райони и 
подкрепа за агробизнеса
С подпомагане на инфраструктурата в селските райони и про-
изводството на биомаса (като селското стопанство изпълнява 
основна роля) ще се постигне по-дългосрочен и по-балансиран 
устойчив растеж на обществото, тъй като това ще намали мигра-
ционния натиск от селските към градските райони и ще подобри 
сигурността на хранителните доставки. 

 Ако отбележим върху карта всяка от операциите в публичния сектор, 
която сме финансирали през последните 10-15 години, няма да видим 

отделни проекти на различни места, а палитра от цели системи от 
пътища, железопътни линии, трамвайни линии, тръбопроводи или ме-

дицински или образователни услуги. Те представляват елементи на една 
логическа цялост. 
Рафал Рибачки,

началник отдел „Операции по кредитиране на публичния сектор и 
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Между страните членки на ЕС и държавите, засегнати най-сери-
озно от финансовата криза все още се наблюдават значителни 
разлики при достъпа до финансиране. Много МСП все още тър-
сят по-добър достъп до специфично финансиране, като напри-
мер гъвкаво финансиране за оборотен капитал и финансиране 
от дялов тип. Малките заеми, основно за по-малки фирми, обик-
новено се отпускат с по-висок лихвен процент, което отразява 
относително по-високата себестойност на кредита, както и раз-
личните рискови характеристики. 

ЕИБ възнамерява да акцентира върху ключови приоритети, 
сред които са иновациите, младежката заетост, подкрепа за ин-
тернационализацията и действията в областта на климата. По-
настоящем банката е в състояние да отговори на нуждите от фи-
нансиране на множество предприемачи в сектора земеделие и 
по веригите за създаване на добавена стойност в хранителната 
промишленост. 

Вода
Водните ресурси, питейната вода и управлението на отпадъчните 
води остават особено важни за икономиката на Европа и за окол-
ната среда. ЕИБ продължава да бъде най-големият кредитор за 
проектите в този сектор - от водоснабдяване до защита от навод-
нения.

Отпадъци
Увеличаването на инвестициите в рециклиране и оползотворява-
не на енергия от отпадъци: 
 генерира предимства за околната среда и климата 
 запазва природните ресурси и пести енергия
 намалява зависимостта от вносни суровини, и 
  подпомага създаването на работни места и икономическия рас-

теж.

Банката ще продължи да подкрепя подобни инвестиции, за да 
съдейства за прехода на ЕС към кръговата икономика. Когато е 
оправдано, банката ще финансира и съоръжения за обработка на 
остатъчни отпадъци, необходими за постигане на целите за откло-
няване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци. 

Инфраструктура в селските райони
Изменението на климата оказва значително въздействие върху 
селското стопанство и пазара на хранителни продукти. Особено 
засегнати са почвеното плодородие, структурата на сеитбооборо-
та и водните запаси, което от своя страна оказва влияние върху 
сигурността на хранителните доставки. 

ЕИБ ще продължи да подпомага инвестициите в селското и гор-
ското стопанство, които са пряко насочени към смекчаване или 
приспособяване към последиците от изменението на климата и ще 
подкрепя осигуряването на на екологични обществени блага, като 
ландшафтен дизайн, биологичното разнообразие в земеделските 
стопанства, стабилността на климата и по-голямата устойчивост 
при природни бедствия. Във веригите на създаване на добавена 
стойност в земеделието, ЕИБ ще продължи да подкрепя ресурсно 
и енергийно-ефективни проекти за производството на по-здраво-
словни, по-хранителни стоки и/или стоки със занижен екологичен 
отпечатък. 

Стратегически цели на Европейския 
инвестиционен фонд

ЕИФ ще продължи неотменно да следва своя основен анга-
жимент за предоставяне на рисково финансиране за малки 
и средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна 
капитализация в Европа. След планираното разширяване 
на обхвата на ЕФСИ през 2018 г., ЕИФ ще има възможност да 
поддържа устойчива тенденция на предоставяните средства. 
Това ще бъде постигнато чрез различни мандати, с акцент 
върху иновациите, конкурентоспособността, социалното 
предприемачество, културните и творческите сектори, както 
и микрофинансирането. Наред с това, ЕИФ ще продължи да 
проучва възможностите за започване на нови инициативи в 

  Дейността на ЕИФ ще остане подчинена на основната му цел - да рабо-
ти в полза на европейската икономика. Осигуряването на възможности 

за подпомагане на предприемачите от всички професионални сфери ще 
продължи да бъде основен приоритет и занапред.  

 Мария Леандер, Генерален секретар на ЕИФ

Особено в рамките на ЕФСИ, банката се стреми да разшири бан-
ковите услуги с нови посредници и да разработи финансови 
платформи за работа с нови бизнес сегменти, най-вече в сътруд-
ничество с националните насърчителни институции. Банката 
полага усилия да привлече и нови, небанкови посредници като 
заемни фондове и платформи за масово набиране на проектни 
средства. 

Продуктовата гама на ЕИБ се разшири още повече чрез включ-
ването на гаранции/споделяне на риска, директно финансиране 
за растеж, предоставяно на предприятията със средна капитали-
зация, заедно със секюртизация тип „мецанин“ и инвестиции в 
подбрани фондове за МСП и предприятия със средна капитали-
зация, в сътрудничество с ЕИФ. 

Извън ЕС, ЕИБ възнамерява да продължи своята подкрепа за ми-
кропредприятията и да насърчава развитието на местния финан-
сов и частен сектор с кредитиране чрез посредници (също и в 
местна валута) и повече консултантски услуги. Фондовете, които 
се грижат за дребните производители, организации на произво-
дителите и селските микро- и малки предприятия извън ЕС чес-
то навлизат в сфери като миграцията, изменението на климата и 
преодоляване и приспособяване към последиците от него. 

Подкрепа за МСП и дружества със  
средна капитализация 

Опазване на околната среда 

2016: 23,6 млрд. евро 
2017-2019: 22,3 млрд. евро годишно

2016: 16,9 млрд. евро 
2017-2019: 18,3 млрд. евро годишно

Хоризонтални цели за сближаване и дейст-
вия в областта на климата 
Дейностите на ЕИБ са в съответствие с двете стратегически 
цели на политиката на ЕС:  

•  Принос за икономическо и социално сближаване и кон-
вергенция в рамките на ЕС, Европейска асоциация за сво-
бодна търговия и страните на предприсъединителен етап 
(30 % от общото финансиране на Групата); 

•  Действия за приспособяване към климатичните промени и 
ограничаване на въздействието им (26 % от общото финан-
сиране на Групата).

План за инвестиции за Европа
Групата на ЕИБ продължава да следва целта за привли-
чане на допълнителни инвестиции от 315 млрд. евро 
заедно с Европейския фонд за стратегически инвести-
ции (ЕФСИ), както се предвижда в Плана за инвестиции 
за Европа. Това доведе до по-голям риск, поет от бан-
ката, с оглед преодоляване недостига на инвестиции. 
След положителна оценка от Европейската комисия, 
се предлага разширяване на обхвата на ЕФСИ. 

 Благодарение на ЕФСИ, банката може да оказва подкрепа 
на по-разнородни клиенти и проекти. Както по-големи, 

така и по-малки инвестиционни проекти могат да окажат 
много решаващо въздействие на място чрез създаване на 

работни места и осигуряване на общодостъпни социални, 
икономически и екологични ползи за хората.  

Бирт Брун Лео,  
директор „Иберийски регион“ в ЕИБ

През 2017 г. ЕИФ възнамерява да стартира най-малко пет специа-
лизирани съвместни инвестиционни програми с национални на-
сърчителни институции, които ще представят на пазара пакет от 
иновативни инвестиционни решения. Тези инициативи ще позво-
лят на ЕИФ да работи активно със своите партньори чрез обмен 
на най-добри пазарни практики и обсъждане на възможности за 
съвместни инвестиции.

ЕИФ ще продължи да си сътрудничи с Европейската комисия по ос-
новни законодателни инициативи на ЕС, в това число инициативи 
срещу избягването на данъци, работа за повишаване на данъчната 
прозрачност и за създаване на равни условия за всички предпри-
ятия в ЕС. Освен това, ЕИФ и ЕК ще направят съвместна оценка на 
възможността за отваряне на дейността на ЕИФ към нови сектори 
(като например енергетика, придобиване на умения) и за по-акти-
вен принос за приоритетите на политиката на ЕС, като например 
социалното въздействие. 

ЕИФ ще се стреми и да намери нови източници за масово набиране 
на допълнителни средства за подпомагане на МСП и на малките 
предприятия със средна капитализация. Чрез привличане на част-
ни капитали от институционални инвеститори (като държавно-га-
рантирани фондове, семейни офиси, пенсионни фондове, фон-
дации и корпорации) ще се осигури по-устойчива и дългосрочна 
подкрепа за пазара.

Жени, белещи плодове за традиционни кипър-
ски сладки в малко предприятие, подпомагано 
със заем от ЕИБ, в планината Тродос.

Свръхтънко фолио за добив на слънче-
ва енергия, произведено от компания 
Heliatek, финансирана от ЕИБ. Теглото 
му е едва 500 г на квадратен метър, а 

дебелината - по-малко от милиметър.

Извън Европа
Европейската комисия предложи и увеличение на 
нивата на гаранциите по мандата за външно кре-
дитиране за 2014-2020 г., за да помогне на ЕИБ при 
изпълнението на Инициативата за икономическа 
устойчивост на Западните Балкани и съседните стра-
ни на юг от ЕС за справяне с миграционната криза. 
Също така, ЕИБ възнамерява да изиграе важна роля 
в Плана за външни инвестиции, особено чрез техни-
ческия си експертен и консултантски опит и позна-
ния в страни, в които има най-остра нужда от това.

 ЕС трябва да се справя динамично с външни предизви-
кателства, които оказват или ще окажат влияние върху 

неговото собствено бъдеще. Светът стана по-сложен и 
през последните години нови ситуации породиха по-сери-

озни рискове или благоприятни възможности за Европа. 
Това изисква от нас да подкрепим с по-бързи темпове 

устойчивостта и развитието на страните-партньори. ЕИБ 
доказа своята добра подготовка и гъвкавост като отгово-

ри на тези предизвикателства.  

 Лионел Рапай,  
началник отдел „Обществен сектор – съседни страни 

на Изток“ в ЕИБ

сектора на селското стопанство. Освен това, ЕИФ ще подкрепя 
компании в начален и по-късен етап от развитието си чрез 
инвестиции в различни фондове - от технологичен трансфер и 
„бизнес ангели“ до паневропейски фондове на фондовете. 

Шейх Садибу Диоп, основа-
тел на Senbus, когото ЕИБ 

подпомогна с финансиране в 
Сенегал. 

Еди Шведа управлява малка пивоварна  
с пет работника в Дания, която увеличи 

своето производство със заем, обезпечен 
от ЕИФ.

 Ще станем свидетели на много по-структурирани финансови 
сделки в секюритизацията или гаранциите със споделен риск за 

портфейли от кредити, които дадена банка е създала или е в про-
цес на създаване. Това ще бъде голяма подкрепа за МСП и компа-

ниите със средна капитализация. 

Милена Месори,  
началник отдел „Финансиране чрез посредник за микро, 

малки и средни предприятия”



Между страните членки на ЕС и държавите, засегнати най-сери-
озно от финансовата криза все още се наблюдават значителни 
разлики при достъпа до финансиране. Много МСП все още тър-
сят по-добър достъп до специфично финансиране, като напри-
мер гъвкаво финансиране за оборотен капитал и финансиране 
от дялов тип. Малките заеми, основно за по-малки фирми, обик-
новено се отпускат с по-висок лихвен процент, което отразява 
относително по-високата себестойност на кредита, както и раз-
личните рискови характеристики. 

ЕИБ възнамерява да акцентира върху ключови приоритети, 
сред които са иновациите, младежката заетост, подкрепа за ин-
тернационализацията и действията в областта на климата. По-
настоящем банката е в състояние да отговори на нуждите от фи-
нансиране на множество предприемачи в сектора земеделие и 
по веригите за създаване на добавена стойност в хранителната 
промишленост. 

Вода
Водните ресурси, питейната вода и управлението на отпадъчните 
води остават особено важни за икономиката на Европа и за окол-
ната среда. ЕИБ продължава да бъде най-големият кредитор за 
проектите в този сектор - от водоснабдяване до защита от навод-
нения.

Отпадъци
Увеличаването на инвестициите в рециклиране и оползотворява-
не на енергия от отпадъци: 
 генерира предимства за околната среда и климата 
 запазва природните ресурси и пести енергия
 намалява зависимостта от вносни суровини, и 
  подпомага създаването на работни места и икономическия рас-

теж.

Банката ще продължи да подкрепя подобни инвестиции, за да 
съдейства за прехода на ЕС към кръговата икономика. Когато е 
оправдано, банката ще финансира и съоръжения за обработка на 
остатъчни отпадъци, необходими за постигане на целите за откло-
няване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци. 

Инфраструктура в селските райони
Изменението на климата оказва значително въздействие върху 
селското стопанство и пазара на хранителни продукти. Особено 
засегнати са почвеното плодородие, структурата на сеитбооборо-
та и водните запаси, което от своя страна оказва влияние върху 
сигурността на хранителните доставки. 

ЕИБ ще продължи да подпомага инвестициите в селското и гор-
ското стопанство, които са пряко насочени към смекчаване или 
приспособяване към последиците от изменението на климата и ще 
подкрепя осигуряването на на екологични обществени блага, като 
ландшафтен дизайн, биологичното разнообразие в земеделските 
стопанства, стабилността на климата и по-голямата устойчивост 
при природни бедствия. Във веригите на създаване на добавена 
стойност в земеделието, ЕИБ ще продължи да подкрепя ресурсно 
и енергийно-ефективни проекти за производството на по-здраво-
словни, по-хранителни стоки и/или стоки със занижен екологичен 
отпечатък. 

Стратегически цели на Европейския 
инвестиционен фонд

ЕИФ ще продължи неотменно да следва своя основен анга-
жимент за предоставяне на рисково финансиране за малки 
и средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна 
капитализация в Европа. След планираното разширяване 
на обхвата на ЕФСИ през 2018 г., ЕИФ ще има възможност да 
поддържа устойчива тенденция на предоставяните средства. 
Това ще бъде постигнато чрез различни мандати, с акцент 
върху иновациите, конкурентоспособността, социалното 
предприемачество, културните и творческите сектори, както 
и микрофинансирането. Наред с това, ЕИФ ще продължи да 
проучва възможностите за започване на нови инициативи в 

  Дейността на ЕИФ ще остане подчинена на основната му цел - да рабо-
ти в полза на европейската икономика. Осигуряването на възможности 

за подпомагане на предприемачите от всички професионални сфери ще 
продължи да бъде основен приоритет и занапред.  

 Мария Леандер, Генерален секретар на ЕИФ

Особено в рамките на ЕФСИ, банката се стреми да разшири бан-
ковите услуги с нови посредници и да разработи финансови 
платформи за работа с нови бизнес сегменти, най-вече в сътруд-
ничество с националните насърчителни институции. Банката 
полага усилия да привлече и нови, небанкови посредници като 
заемни фондове и платформи за масово набиране на проектни 
средства. 

Продуктовата гама на ЕИБ се разшири още повече чрез включ-
ването на гаранции/споделяне на риска, директно финансиране 
за растеж, предоставяно на предприятията със средна капитали-
зация, заедно със секюртизация тип „мецанин“ и инвестиции в 
подбрани фондове за МСП и предприятия със средна капитали-
зация, в сътрудничество с ЕИФ. 

Извън ЕС, ЕИБ възнамерява да продължи своята подкрепа за ми-
кропредприятията и да насърчава развитието на местния финан-
сов и частен сектор с кредитиране чрез посредници (също и в 
местна валута) и повече консултантски услуги. Фондовете, които 
се грижат за дребните производители, организации на произво-
дителите и селските микро- и малки предприятия извън ЕС чес-
то навлизат в сфери като миграцията, изменението на климата и 
преодоляване и приспособяване към последиците от него. 

Подкрепа за МСП и дружества със  
средна капитализация 

Опазване на околната среда 

2016: 23,6 млрд. евро 
2017-2019: 22,3 млрд. евро годишно

2016: 16,9 млрд. евро 
2017-2019: 18,3 млрд. евро годишно

Хоризонтални цели за сближаване и дейст-
вия в областта на климата 
Дейностите на ЕИБ са в съответствие с двете стратегически 
цели на политиката на ЕС:  

•  Принос за икономическо и социално сближаване и кон-
вергенция в рамките на ЕС, Европейска асоциация за сво-
бодна търговия и страните на предприсъединителен етап 
(30 % от общото финансиране на Групата); 

•  Действия за приспособяване към климатичните промени и 
ограничаване на въздействието им (26 % от общото финан-
сиране на Групата).

План за инвестиции за Европа
Групата на ЕИБ продължава да следва целта за привли-
чане на допълнителни инвестиции от 315 млрд. евро 
заедно с Европейския фонд за стратегически инвести-
ции (ЕФСИ), както се предвижда в Плана за инвестиции 
за Европа. Това доведе до по-голям риск, поет от бан-
ката, с оглед преодоляване недостига на инвестиции. 
След положителна оценка от Европейската комисия, 
се предлага разширяване на обхвата на ЕФСИ. 

 Благодарение на ЕФСИ, банката може да оказва подкрепа 
на по-разнородни клиенти и проекти. Както по-големи, 

така и по-малки инвестиционни проекти могат да окажат 
много решаващо въздействие на място чрез създаване на 

работни места и осигуряване на общодостъпни социални, 
икономически и екологични ползи за хората.  

Бирт Брун Лео,  
директор „Иберийски регион“ в ЕИБ

През 2017 г. ЕИФ възнамерява да стартира най-малко пет специа-
лизирани съвместни инвестиционни програми с национални на-
сърчителни институции, които ще представят на пазара пакет от 
иновативни инвестиционни решения. Тези инициативи ще позво-
лят на ЕИФ да работи активно със своите партньори чрез обмен 
на най-добри пазарни практики и обсъждане на възможности за 
съвместни инвестиции.

ЕИФ ще продължи да си сътрудничи с Европейската комисия по ос-
новни законодателни инициативи на ЕС, в това число инициативи 
срещу избягването на данъци, работа за повишаване на данъчната 
прозрачност и за създаване на равни условия за всички предпри-
ятия в ЕС. Освен това, ЕИФ и ЕК ще направят съвместна оценка на 
възможността за отваряне на дейността на ЕИФ към нови сектори 
(като например енергетика, придобиване на умения) и за по-акти-
вен принос за приоритетите на политиката на ЕС, като например 
социалното въздействие. 

ЕИФ ще се стреми и да намери нови източници за масово набиране 
на допълнителни средства за подпомагане на МСП и на малките 
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дации и корпорации) ще се осигури по-устойчива и дългосрочна 
подкрепа за пазара.

Жени, белещи плодове за традиционни кипър-
ски сладки в малко предприятие, подпомагано 
със заем от ЕИБ, в планината Тродос.

Свръхтънко фолио за добив на слънче-
ва енергия, произведено от компания 
Heliatek, финансирана от ЕИБ. Теглото 
му е едва 500 г на квадратен метър, а 

дебелината - по-малко от милиметър.

Извън Европа
Европейската комисия предложи и увеличение на 
нивата на гаранциите по мандата за външно кре-
дитиране за 2014-2020 г., за да помогне на ЕИБ при 
изпълнението на Инициативата за икономическа 
устойчивост на Западните Балкани и съседните стра-
ни на юг от ЕС за справяне с миграционната криза. 
Също така, ЕИБ възнамерява да изиграе важна роля 
в Плана за външни инвестиции, особено чрез техни-
ческия си експертен и консултантски опит и позна-
ния в страни, в които има най-остра нужда от това.

 ЕС трябва да се справя динамично с външни предизви-
кателства, които оказват или ще окажат влияние върху 

неговото собствено бъдеще. Светът стана по-сложен и 
през последните години нови ситуации породиха по-сери-

озни рискове или благоприятни възможности за Европа. 
Това изисква от нас да подкрепим с по-бързи темпове 

устойчивостта и развитието на страните-партньори. ЕИБ 
доказа своята добра подготовка и гъвкавост като отгово-

ри на тези предизвикателства.  

 Лионел Рапай,  
началник отдел „Обществен сектор – съседни страни 

на Изток“ в ЕИБ

сектора на селското стопанство. Освен това, ЕИФ ще подкрепя 
компании в начален и по-късен етап от развитието си чрез 
инвестиции в различни фондове - от технологичен трансфер и 
„бизнес ангели“ до паневропейски фондове на фондовете. 

Шейх Садибу Диоп, основа-
тел на Senbus, когото ЕИБ 

подпомогна с финансиране в 
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Еди Шведа управлява малка пивоварна  
с пет работника в Дания, която увеличи 

своето производство със заем, обезпечен 
от ЕИФ.

 Ще станем свидетели на много по-структурирани финансови 
сделки в секюритизацията или гаранциите със споделен риск за 

портфейли от кредити, които дадена банка е създала или е в про-
цес на създаване. Това ще бъде голяма подкрепа за МСП и компа-

ниите със средна капитализация. 

Милена Месори,  
началник отдел „Финансиране чрез посредник за микро, 

малки и средни предприятия”



 
  Какво да очакваме от банката 

на ЕС в периода 2017-2019 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРИЕТО

ЕИБ, банката на ЕС, е най-големият заемополучател и зае-
модател в света, като предоставя финансиране и експертна 
помощ за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти, 
които допринасят за постигане на целите на политиката на 
Европейския съюз. Групата на Европейската инвестиционна 
банка се състои от Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). 

Оперативните планове на ЕИБ и ЕИФ за периода 2017-2019 
г. определят целите и приоритетните области за банката и 
фонда в средносрочна перспектива.

ЕИБ очаква подписаните проекти да възлизат на 74 - 76 
млрд. евро годишно. ЕИФ възнамерява да вложи 9,6 - 10,4 
млрд. евро годишно под формата на дялово участие, 
секюритизация, приобщаващи финансови операции и 
гаранции. 

Цели по области на публичната политика

Дейността на банката се фокусира върху четири основни 
цели на публичната политика, тъй като те най-добре под-
помагат растежа, заетостта и конкурентоспособността.

Всички данни за 2016 г. в тази брошура не са одитирани и са предварителни към момента 
на публикуване  

 Макар че ЕС трябва да се стреми да повиши икономическата си кон-
курентоспособност и да увеличи инвестициите в иновации, също така 

трябва да отбележим и успехите, които постигнахме и капацитета за 
иновации, който Европа запазва в много области: от медицинските 
до космическите технологии и от химията до високотехнологичното 

машиностроене. .

Елина Каменицер,  
началник отдел „Корпоративно кредитиране за Германия и 

Скандинавия“ в ЕИБ 

Научни изследвания и развойна дейност

Повече от всякога, растежът и просперитетът на Европа 
зависят от по-нататъшното усъвършенстване на нашите 
умения, от обогатяването на нашите знания и от превръща-
нето на тези умения и знания в нови продукти и услуги. За 
запазване на конкурентоспособността са необходими както 
висококвалифицирани специалисти, така и по-сериозни ин-
вестиции в областта на науката, технологиите и иновациите, 
особено в частни компании със средна капитализация. 

Очаква се три ключови технологии да окажат най-осезател-
но въздействие:   Цифровата технология 
   Биотехнологията 
    Материалознанието 

Иновации в био-икономиката

Общият оборот в земеделието/био-икономиката в ЕС въз-
лиза на 2 трилиона евро и осигурява около 22 млн. работ-
ни места или 9 % от общата работна сила в ЕС (през 2013 
г.), повечето от които са в селските и крайбрежните райони. 

Насърчаване на иновациите и човешкия капитал

Европейска 
инвестиционна банка
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Европейски 
инвестиционен фонд
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org
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Инвестициите тук насърчават устойчиво производство с 
ефективно използване на ресурсите и ползване на възобно-
вяеми ресурси от земята, рибарството и аквакултурите. 
Земеделието/био-икономиката има и потенциал да улесни 
прехода на ЕС към кръговата икономика. 

Научно-изследователска и развойна дейност в 
енергетиката

Постигането на дългосрочните цели в областта на енергети-
ката и климата ще изисква нови технологии, които все още 
не са налични на пазара, както и по-интелигентни и високо 
ефективни начини за използване на енергията. 

2016: 13,5 млрд. евро 
2017-2019: 15,2 млрд. евро годишно

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Изграждане на ефективна инфраструктура
2016: 19,7 млрд. евро 
2017-2019: 19,1 млрд. евро годишно

Енергетика
•  Гарантиране на конкурентно и надеждно енергоснабдяване: Ин-

вестиране в общоевропейски проекти, като например инвестиции 
в енергийната система.

•  Енергийна ефективност: ЕФСИ позволи на банката да увеличи 
подкрепата си за сгради с почти нулево потребление на енер-
гия, като налага нови стандарти за строителство, които ще ста-
нат задължителни след 2021 г.l

•  Понижаване на въглеродните емисии: Освен в производството 
на енергия, са необходими и значителни инвестиции в елек-
тропреносните мрежи, с цел да се интегрират възобновяеми 
енергийни източници, да се повиши капацитета за съхранение 
на енергия, както и да се модернизират и подобрят електрораз-
пределителните мрежи.

Транспорт и мобилност
Енергийно-ефективен, нисковъглероден и по-чист транспорт

На транспортния сектор се падат 32 % от крайното енергопо-
требление в Европа. На него се дължат и 20 % от общите емисии 
на парникови газове в ЕС и той има значителен принос към за-
мърсяването на въздуха - особено в градските райони. Нашите 
инициативи включват: 
  Подкрепа за придобиване на нови кораби или за тяхното преобо-

рудване с технология, която да направи корабоплаването по-еко-
логично

 Инвестиции в управлението на въздухоплаването 
  Улеснения за използването на автомобили с алтернативно гориво 
  Поощряване на усилията за внедряване на автопаркове на об-

ществения транспорт с ниски и/или нулеви въглеродни емисии в 
градовете и градските райони. 

Стратегическа транспортна инфраструктура 
ЕИБ дава приоритет на по-слабо развитите региони и поставя ак-
цент върху липсващи комуникационни връзки, затруднения за 
трафика на далечни разстояния, оперативна съвместимост на гра-
ничните пунктове и транспортни възли за прекачване на пътници-
те от различни видове транспорт. Също така, ЕИБ може да осигури 
подкрепа за регионален въздушен превоз и дъщерни лизингови 
компании, както и за инфраструктура от стратегическо значение, 
различна от TEМ-T. 

Мобилност за европейските градове 
В много големи и малки градове, нарастващото търсене на транс-
портни услуги направи положението нетърпимо: сериозни за-
дръствания, влошено качество на въздуха, шумово замърсяване 
и високи нива на въглеродни емисии. Загубите от задръствания-
та в европейските градове се оценяват на 100 млрд. евро, кое-
то представлява 1 % от годишния БВП на ЕС. Банката финансира 
инвестиции в интелигентни транспортни системи и технологии, 
които могат да осигурят по-добра и по-точна пътна информация 
на потребителите на транспорта, подобрено управление на път-
ното движение и по-ефективна експлоатация. 
Градско и регионално развитие и обновяване 
Кредитирането ще се фокусира върху обновяването на градове-
те, екологичната инфраструктура, ефективното използване на 
ресурсите, свързаността в самите региони, социалната жилищна 
политика и по-широкото приобщаване, смекчаване и приспосо-
бяване към изменението на климата, повишаване на устойчи-
востта на общностите и регионите, за да могат да реагират или 
да се адаптират към непредвидени предизвикателства като миг-
рация или земетресения, както и интелигентно развитие в съче-
тание с иновации и нови технологии. 

Здравеопазване
Въпреки че по-голямата част от средствата се очаква да бъдат 
насочени за подобряване на болничната инфраструктура, има 
вероятност да се увеличи търсенето на заведения за първична 
медицинска помощ и подобрено обучение на специалистите, 
работещи в този сектор.

Развитие на инфраструктурата на селските райони и 
подкрепа за агробизнеса
С подпомагане на инфраструктурата в селските райони и про-
изводството на биомаса (като селското стопанство изпълнява 
основна роля) ще се постигне по-дългосрочен и по-балансиран 
устойчив растеж на обществото, тъй като това ще намали мигра-
ционния натиск от селските към градските райони и ще подобри 
сигурността на хранителните доставки. 

 Ако отбележим върху карта всяка от операциите в публичния сектор, 
която сме финансирали през последните 10-15 години, няма да видим 

отделни проекти на различни места, а палитра от цели системи от 
пътища, железопътни линии, трамвайни линии, тръбопроводи или ме-

дицински или образователни услуги. Те представляват елементи на една 
логическа цялост. 
Рафал Рибачки,

началник отдел „Операции по кредитиране на публичния сектор и 
инфраструктурата в Полша и балтийските държави“

Велоалеи в Болоня, финанси-
рани със заем от ЕИБ за този 
италиански град.

Със средства от фонд, финансиран 
от ЕИФ, в Париж Анхелита Ребойо 

разработва лек срещу рака.
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