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Доклад за дейността 
Том I

Годишен доклад за 2006 г.

Годишният доклад на Групата на ЕИБ за 2006 г. се състои от три тома:

➾   Докладът за дейността представя дейността на Групата на ЕИБ през предходната 
година и бъдещите перспективи.

➾   Финансовият отчет представя финансовите отчети на Групата на ЕИБ, на ЕИБ, на 
Инвестиционния механизъм по Споразумението от Котону, на Доверителния фонд 
към FEMIP и на ЕИФ, заедно със съответните приложения.

➾   Статистическият доклад представя списък с финансираните проекти, привлечени-
те от ЕИБ капитали през 2006 г., както и списък с проектите на ЕИФ. Той също така 
съдържа и обобщени данни в табличен вид за отчетната година и за предходните 
пет години. 

Приложеният към тази брошура компактдиск предлага на читателя информацията, 
която се съдържа в трите тома, както и техни електронни версии на различните ези-
ци.

Годишният доклад е на разположение и на интернет страницата на банката на адрес: 
www.eib.org/report/.
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ГРУПА НА ЕИБ: основни данни

Европейска инвестиционна банка
Дейност през 2006 г. (млн. евро)

Подписани проекти 45 761

Европейски съюз �9 850
Страни-партньори 5 911

Одобрени проекти 53 371

Европейски съюз 45 559
Страни-партньори 7 811

Изплатени суми по проекти 36 802

От собствени средства на банката �6 5�5
От бюджетни средства  267

Привлечени средства (преди суапови операции) 48 050(1)

Във валути на държави от ЕС 26 5�5
Във валути на държави извън ЕС 21 515

Състояние към 31.12.2006 г.

Обща сума на финансирането  

Финансиране от собствени средства на банката �10 911

Предоставени гаранции  68

Финансиране с бюджетни средства 1 982

Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми 246 576
Собствени средства 31 172

Салдо по балансов отчет 289 158
Годишна печалба 2 566
Записан капитал 163 654

От който внесен капитал и капитал, чието внасяне предстои 8 183

Европейски инвестиционен фонд
Дейност през 2006 г.

Подписани проекти 2 728

Рисков капитал (�4 фонда)  688(2)

Гаранции (54 операции) 2 040

Състояние към 31.12.2006 г.

Портфейл 14 910

Рисков капитал (244 фонда) � 774(2)

Гаранции (188 операции) 11 1�6
Собствени средства 694

Салдо по балансов отчет 771
Годишна печалба 49
Записан капитал 2 000

От който внесен 400

(1) Привлечени средства 
в съответствие с 

глобалната оторизация 
за привличане на средства 

за 2006 г., в т.ч. 2,9 млрд. 
евро, които са привлечени 

предварително през 2005 г. 
по програмата за 2006 г.

(2) Тези средства се допълват 
от така наречените „фондове 

на фондовете“ НЕОТЕК 
(NEOTEC) и Далия (Dahlia), за 

които съществуват отделни 
механизми с участието на 

ЕИФ в размер на 50 млн. евро 
и 75 млн. евро (МРК и ЕИФ). 
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Финансов отчет  
на ЕИБ за 2006 г.

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

 АКТИВИ 31.12.2006 г.

1.   Парични наличности, салда в централни банки и в 
институции за пощенски чекове  ....................................................................... 14 676

2.   ДЦК, позволяващи рефинансиране от страна на 
централните банки  .......................................................................................................................... 2 701 696

3.  Заеми и авансови плащания на кредитни институции
a) с погасителни вноски при поискване ................................................... 165 224
b) други заеми и авансови плащания  ........................................................... 14 598 �26
c) заеми  ...................................................................................................................................................................... 115 846 949

130 610 499

4.  Заеми и авансови плащания на клиенти
a) заеми  ...................................................................................................................................................................... 141 866 00�
b) целеви провизии  .......................................................................................................................... - 82 417

141 783 586

5.   Дългови ценни книжа в т.ч. ценни книжа с фиксирана 
доходност
a) емитирани от публични институции  .....................................................  719 292
b) емитирани от други кредитополучатели  ..................................... 10 572 110

11 291 402

6.  Акции и други ценни книжа с променлива доходност 1 671 533

7.  Нематериални активи  .............................................................................................................. 5 131

8.   Имоти, мебелировка и оборудване  ............................................................ 219 884

9.  Други активи
a) различни длъжници  ................................................................................................................ 29� 211
b) положителни стойности на заместване  ......................................... 14 �15 907

14 609 118

10.   Записан капитал и резерви по вземания,  
с предявено искане, но невнесен  .................................................................... 1 444 700

11.  Предварителни плащания и начислени приходи ......... 80 726

 ОБЩО АКТИВИ 304 432 951

ГРУПА НА ЕИБ:  
консолидиран балансов отчет 

към 31 декември 2006 г. (в хил. евро)

 ПАСИВИ 31.12.2006 г.

 1.   Задължения към кредитни институции
a)  с договорени дати на падежите или уведомителни 

срокове  ............................................................................................................................................ 218 967

218 967

2.  Задължения, удостоверени с ценни книжа 
a) емитирани дългови ценни книжа  ................................................................ 251 742 47�
b) други  ...................................................................................................................................................................... 1 090 202

252 832 675

3.  Други пасиви
a) задължения към различни кредитори  .............................................. 1 48� 201
b) други пасиви .......................................................................................................................................... �9 7�9
c) отрицателни стойности на заместване  ............................................. 15 4�7 071

16 960 011

4.  Начислени неплатени и приходи за бъдещи периоди 344 285

5.  Провизии 
a) пенсионна схема за служителите  ................................................................. 869 174

869 174

 ОБЩО ПАСИВИ 271 225 112

6.  Капитал
– записан  ................................................................................................................................................................ 16� 65� 7�7
– невнесен  ........................................................................................................................................................... -155 471 050

8 182 687

7.  Консолидиран резерв
a) фонд „Резерви“  ................................................................................................................................... 16 �65 �74
b) допълнителен резерв  ......................................................................................................... 2 511 �42

18 876 716

8.   Средства, предназначени за инструмента за 
структурирано финансиране 1 250 000

9.   Средства, предназначени за операции с рисков 
капитал 1 663 824

10.   Фонд за банкови рискове от общ характер след 
заделяне 0

11.  Печалба за отчетната финансова година:
Преди заделяне за фонда за банкови рискове от общ 
характер ................................................................................................................................................................... 2 259 612
Заделени средства за годината за фонда за банкови 
рискове от общ характер  ...................................................................................................... 975 000

  Неразпределена печалба 3 234 612

  ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 33 207 839

  ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ 304 432 951
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През 2006 г., в навечерието на своята 50-годиш-
нина, ЕИБ провеждаше дейността си въз основа 
на новата стратегия, приета по решение на Съвета 
на гуверньорите през предходната година. Новата 
стратегия преследва три цели: стремеж към засил-
ване на финансовия ефект от операциите на ЕИБ, 
съсредоточаване на финансирането в Европа 
върху шест европейски приоритета и съгласуване 
на финансирането извън Европа с външната поли-
тика на Европейския съюз. 

През 2006 г. Европейската инвестиционна банка 
отпусна заеми на обща стойност 45,8 млрд. 
евро. Финансирането за тогавашните 25 дър-
жави-членки съставляваше 87 % от дейността на 
банката и бе в размер на �9,8 млрд. евро. Европей-
ският инвестиционен фонд – специализираното 
поделение на ЕИБ за рисков капитал и за предос-
тавяне на гаранции за МСП – инвестира близо 700 
млн. евро във фондове за рисков капитал и оси-
гури общо 2 млрд. евро под формата на гаранции 
за портфейл от заеми за МСП на банки и други 
финансови институции. За финансирането на сво-
ите дейности ЕИБ привлече общо 48 млрд. евро на 
международните капиталови пазари посредством 
над �00 облигационни емисии в 24 валути. 

Засилване на  финансовия ефект от 
операциите на банката 
 
Засилването на финансовия ефект от операци-
ите на банката може да бъде постигнато най-
успешно чрез подобряване на сътрудничеството 
с други обществени и частни институции с оглед 
извличане на максимална полза от взаимодейст-
вието, постигнато от съчетаването на експерт-
ните знания и опита, както и от обединяването 
на безвъзмездната помощ със заемно финанси-
ране. В това отношение Европейската комисия, 
чрез своите експертни знания в  предоставянето 
на безвъзмездна помощ е естествен партньор на 
ЕИБ. През 2006 г. бе положено началото на три 
нови съвместни инициативи за разширяване 
полето на действие на Структурните фондове 

на Европейския съюз, чийто размер бе увеличен 
значително с помощта на ЕИБ на �08 млрд. евро 
за периода 2007-201� г. В резултат на това част 
от Структурните фондове ще бъде заделена за 
целите на финансовия инженеринг в подкрепа 
на МСП и на микропредприятията (JEREMIE) 
или за социално благоустройство в градовете 
(JESSICA). Третата инициатива (JASPERS), финан-
сирана от Комисията, Групата на ЕИБ и ЕБВР, 
предоставя безплатна техническа помощ за раз-
работване и изпълнение на инфраструктурни 
проекти, които отговарят на условията за финан-
сиране от Структурните фондове. 
 
ЕИБ и Комисията също така обединиха усилията 
си в подкрепа на иновациите и научноразвойната 
дейност. Новите финансови инструменти позволя-
ват по-широко споделяне на риска и привличане 
на допълнителни публични или частни капитали. 
В същото време ЕИФ ще поеме отговорността за 
подобряване достъпа до финансови средства, 
особено на новосъздадени МСП, по линия на 
Рамковата програма на Европейската комисия за 
периода 2007-201� г. „Конкурентоспособност и 
иновации“.  
 
 

Шестте приоритета на Европейския съюз
 
Амбицията на ЕИБ в рамките на Европейския съюз 
е ефективно да допринася за постигане целите на 
ЕС чрез внимателен подбор на проектите, като 
мобилизира средства от други източници за тях-
ното финансиране. Тази цел, заложена от Съвета 
на гуверньорите, която поставя на първо място 
качеството пред количеството на проектите, обяс-
нява слабия спад в обема на заемите през 2006 г. 
(�9,8 млрд. евро спрямо 42 млрд. евро през 2005 
г.). Според разчетите на Групата на ЕИБ общият 
размер на отпуснатите от нея заеми през 2006 г. 
е подпомогнал инвестиции за над 120 млрд. евро, 
две трети от които в най-слаборазвитите райони 
на ЕС. Предвид стабилизирането на обемите на 
отпуснатите заеми и скромното увеличение на 
броя на служителите Групата на ЕИБ насочва уси-

Обръщение на президента
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лията си към осигуряване на добавена стойност 
чрез целенасочена работа по по-комплексни про-
екти и по-новаторски финансови продукти. Така че 
в дейността си банката се ангажира да подпомага 
инвестициите във всичките 27 държави-членки, 
въпреки че в сравнителен план предпочитание 
ще бъде отдадено на новите държави-членки. 
 
Шестте приоритета на Европейския съюз, които 
бяха в основата на отпуснатите от ЕИБ заеми през 
2006 г., са: икономическо и социално сближаване, 
подкрепа за иновациите, транспортни ТЕМ (Транс-
европейски мрежи), устойчивост на околната 
среда, подкрепа за МСП и устойчиво, конкурен-
тоспособно и сигурно енергоснабдяване. Всеки 
приоритет е описан поотделно и в подробности в 
първия раздел на настоящия доклад за дейността, 
а пълният списък със заемите, отпуснати от ЕИБ, е 
на разположение в публикувания отделно Статис-
тически доклад. 

Подкрепа за външната политика на 
Европейския съюз
 
Извън Eвропейския съюз приносът на ЕИБ се 
изразява в прилагане на финансовите аспекти 
на политиката на ЕС за отпускане на помощи и 
за сътрудничество със страните-партньори. Тези 
страни попадат в три широки категории: страни-
кандидатки и потенциални кандидатки за член-
ство в ЕС, съседите на ЕС на юг и на изток, и 
страни-партньори в Африка, Карибите, Тихоокеан-
ския басейн, Азия и Латинска Америка. Във всяка 
от тези страни ЕИБ има за задача да играе опре-
делена роля, както това е обяснено в съответните 
раздели на Доклада за дейността. 

През м. декември 2006 г. Европейският съвет зас-
видетелства признание за дейността на ЕИБ извън 
ЕС, като възложи на банката нови мандати за дей-
ност извън ЕС в размер на 27,8 млрд. евро за пери-
ода 2007-201� г., което представлява увеличение 
с повече от една трета спрямо предходните ман-
дати. Тези мандати основно целят да подготвят 

бъдещите държави-членки за членство и да под-
помогнат политиката на ЕС за добросъседство. 
Новите мандати за държавите от АКТ ще влязат в 
сила през 2008 г. 

Добро управление
 

Нови инициативи и нови финансови продукти 
в Европейския съюз, нови мандати извън ЕС – 
всички тези нововъведения доказват, че след 49 
години дейност ЕИБ продължава да бъде модерна 
и динамична финансова институция. Същото 
може да се каже и за нейното управление, при 
което банката се придържа към водещата между-
народна практика. През последните години бяха 
предприети редица мерки за подобряване на 
различните контролни функции, за повишаване 
на прозрачността и за изграждане на взаимоот-
ношения с гражданското общество. Корпоратив-
ната отговорност се превърна в постоянна задача 
и в бъдеще в тази конкретна област предстои при-
лагането на по-добри решения. Втората част на 
настоящия доклад за дейността е посветена на 
корпоративното управление, което е темата и на 
Доклада на банката за корпоративната отговор-
ност. Този доклад следва да бъде четен заедно с 
настоящия доклад за дейността от всеки, който 
проявява интерес към този аспект от дейността 
на банката. 

Филип Мейстад
президент на Групата на Европейската  

инвестиционна банка 
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Оперативен план на банката  
за периода 2007-2009 г.

Новата стратегическа линия, възприета през 2005 г., е в основата на плана за дейността на 
Европейската инвестиционна банка. Новата стратегия предполага готовността на банката да 
подпомага проекти с голяма потенциална добавена стойност дори и при наличие на големи 
рискове. Подробният план за дейността е изложен в документ, който е публично достъпен: 
Оперативен план на банката, обхващащ период от три години - 2007-2009 г. В своята дейност 
Европейският съюз е възприел шест приоритета: икономическо и социално сближаване в 
разширения Съюз, подкрепа за иновациите, развитие на трансевропейските мрежи и мре-
жите за достъп, устойчивост на околната среда, подкрепа за малките и средни предприятия 
и осигуряване на устойчиво, конкурентоспособно и сигурно енергоснабдяване.

Съчетаване на ресурсите и експертните 
знания на ЕС и ЕИБ

Приоритетите при отпускането на финансиране в 
Европа бяха адаптирани, за да се вземат предвид 
промените в политиката на Европейския съюз, 
заложени във Финансовите перспективи за пери-
ода 2007-201� г., в свързаните с тях нови механи-
зми за съфинансиране с бюджетни средства от ЕС 
и заеми от ЕИБ, и в новите инициативи с участието 
на банката, Комисията и държавите-членки. През 
2006 г. бяха договорени няколко нови оперативни 
инициативи, които ще имат значително отраже-
ние върху дейността на банката в идните години 
в качеството й на кредитор, доставчик на консул-
тантски услуги и управляващ орган на фондовете 
и програмите на ЕС.

През 2006 г. бе поставено началото на три иници-
ативи, започващи с „J“ (от англ.) - JASPERS, JEREMIE 
и JESSICA. Всяка от тези програми се възползва по 
своему от синергията, произтичаща от съчетава-
нето на експертни знания с безвъзмездна помощ 
и кредитно финансиране, като всеки от тези еле-
менти допринася за повишаване на качеството и 
ефективността на продуктите, които ЕИБ предлага 
на своите клиенти.
 
➾  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects 

in European Regions – Програма за съвместна 
подкрепа на проекти в европейските реги-
они) представлява програма за техническа 

помощ, която основно се занимава с откри-
ването и подготовката на мащабни проекти, 
подходящи за финансиране от Структурните 
фондове. Силен екип под ръководството на 
централата на банката в Люксембург, но с реги-
онално представителство и експерти, работещи 
в регионалните центрове във Варшава, Виена и 
Букурещ, ще подпомага дванадесетте нови дър-
жави-членки в подготовката на първокласни 
проекти, за да извлекат максимална полза от 
значителната безвъзмездна помощ, отпускана 
в рамките на Структурните фондове и Кохези-
онния фонд през периода 2007-201� г. Коман-
дировани служители на ЕБВР и ЕИБ, както и 
привлечени експерти, чиито разходи се поемат 
от Европейската комисия, ще имат за задача да 
предоставят съвети, да координират, разработ-
ват и проверяват структурата на проектите, да 
преодоляват трудностите, да отстраняват про-
пуските и да идентифицират възникващите 
проблеми. Работата по подготовката на тези 
проекти вече е в ход, като за дейностите по тях 
са предвидени повече от 25 млрд. евро инвес-
тиции.

➾  JEREMIE (Joint European Resources for Micro-
to-Medium Enterprises – Съвместни европей-
ски ресурси за микро- до средни предприятия) 
е съвместна инициатива на Групата на ЕИБ и 
Европейската комисия, която цели подобря-
ване на достъпа до финансиране на малките 
предприятия, като в тях се включват новосъз-
дадените предприятия и предприятията, нуж-
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даещи се от микрокредити. Инициативата 
JEREMIE позволява на държавите-членки и на 
регионите да използват част от Структурните 
фондове за съставяне на набор от финансови 
инструменти, които са изрично предназна-
чени за подпомагане на малките предприятия 
и микропредприятията. Тези ресурси ще се 
управляват от Европейския инвестиционен 
фонд, като се допълват и подсилват от банката 
и други кредитори, и ще бъдат предоставяни на 
институции, които развиват активна дейност в 
областта на рисковия капитал, финансирането 
на МСП и микрофинансирането.

➾   JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas –Съвместно европей-
ско подпомагане за устойчиво финансиране в 
градските зони) представлява инициатива на 
Европейската комисия, подкрепяна от ЕИБ и 
с участието на Банката за развитие на Съвета 
на Европа. JESSICA използва възможностите 
на финансовия инженеринг в подкрепа на 

инвестициите в устойчиво градско развитие в 
рамките на регионалната политика на ЕС. Дър-
жавите-членки могат да насочат част от пред-
видените по Структурните фондове средства за 
инвестиции във фондове за градоустройство, 
които ще осъществяват градоустройствени 
програми, способни да осигуряват приходи. 
Предвижда се банката да играе водеща роля, 
тъй като тя може да съфинансира тези про-
грами или директно да бъде определена от 
властите в съответната държава-членка да 
управлява фондовете по JESSICA.

Споделянето на риска като средство, 
подкрепящо новата стратегия на банката

Два нови финансови инструмента съчетават 
бюджетните средства на ЕС и кредитното финан-
сиране от страна на ЕИБ. Насочен най-вече към 
инвестициите на частния сектор в научноразвойна 
дейност и иновации, Механизмът за финанси-
ране със споделен риск ще съчетава бюджетните 
средства на ЕС и резервите на ЕИБ за покриване 
на рисковете при заеми, отпуснати за проекти 
или на организатори на проекти, които не са от 
инвестиционен клас, но насърчават инвестиции 
в технологии от решаващо значение за европей-
ската икономика. Инструментът за гарантиране на 
заеми за ТЕМ в транспорта също така ще разчита 
на бюджетни средства от ЕС и резерви от ЕИБ за 
гарантиране срещу риска от недостатъчни при-
ходи за ограничен срок след завършване на транс-
европейските мрежи, в случаите когато трафикът 
се увеличава постепенно. Тези нови инструменти 
на ЕС-ЕИБ допълват други новаторски финансови 
продукти, които са разработени в сътрудничество 
с търговските банки.



Доклад за дейността 200610Група на ЕИБ

Енергетиката 
става приоритетна 
област

Енергетиката заема 
важно място в поли-
тиката на Европей-
ския съюз и банката, 
за която енергетиката 
е една от приори-
тетните цели в Опе-
ративния план на 
банката за периода 
2007-2009 г. Кредити-
рането на енергийния 
сектор не е новост за 
ЕИБ, но отдаването 
на приоритетно зна-
чение на тази област 

предполага ангажиране на по-голям брой висо-
коквалифициран персонал и отпускане на повече 
финансови ресурси.

Новата приоритетна цел е наречена „Устойчиво, 
конкурентоспособно и сигурно енергоснабдя-
ване“, като и трите елемента са равностойни по 
значение. В съзвучие с насоките на политиката 
на ЕС са очертани пет области на финансиране от 
страна на ЕИБ: възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, научноразвойна и иновационна дей-
ност в енергетиката, сигурност и разнообразяване 
на вътрешните доставки (включително и трансев-
ропейски енергийни мрежи), както и на външните 
доставки (в т.ч. тръбопроводи и терминали за втеч-
нен природен газ).

Оперативният план на банката за 2007-2009 г. 
определя също така и количествени цели: 4 млрд. 
евро годишно под формата на кредити общо за 
петте области както в ЕС, така и извън него. Една 
от подцелите предвижда предоставянето на кре-
дити в размер на 600-800 млн. евро годишно за 
проекти в областта на възобновяемата енер-
гия, като 50 % от тях ще са за производството на 

електроенергия чрез технологии за ползване на 
възобновяема енергия.

Приоритети относно дейността извън ЕС

Извън ЕС и в бъдеще ЕИБ ще развива активна 
дейност в изпълнение на редица нови отговор-
ности. Увеличен е размерът на разполагаемите 
средства. Според новия си мандат ЕИБ може да 
отпуска кредити в размер до 27,8 млрд. евро за 
периода 2007-201� г., докато за периода 2000-
2006 г. тази сума възлизаше на 20,7 млрд. евро.

За страните в процес на предприсъединяване 
се предвижда да бъдат отпуснати до 8,7 млрд. 
евро във вид на кредити. Това са присъединява-
щите се страни и страните-кандидатки Хърватия, 
Турция и Бивша югославска република Македо-
ния, както и потенциалните страни-кандидатки 
Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сър-
бия и Косово. Предприсъединителната подкрепа 
по предходния мандат възлизаше на 10,2 млрд. 
евро, но тя включваше кредити за дванадесетте 
нови държави-членки, които вече са пълно-
правни членки на ЕС. 

Политиката на ЕС за добросъседство е двига-
тел за отпускането на кредити от страна на ЕИБ 
на страните, които граничат с Европа на юг и 
на изток. Предоставянето на 12,4 млрд. евро за 
тези страни в периода 2007-201� г., което пред-
ставлява най-мащабната финансова подкрепа 
въобще извън рамките на ЕС, показва до каква 
степен отношенията със съседните страни са 
приоритетни за ЕС. Този мандат ще позволи на 
ЕИБ да отговори на амбициозните цели, които 
бяха определени по отношение на дейността 
в средиземноморските страни-партньори (8,7 
млрд. евро в сравнение с 4,6 млрд. евро за пери-
ода 2000-2006 г., без това да включва заемите 
за Турция), и същевременно ще позволи започ-
ването на операции на Изток (в Русия, Украйна, 
Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия).

Оперативен план на банката за периода 2007-2009 г.
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1  За повече подробности относно 
дейността на ЕИБ в съответствие 
с мандата за страни извън ЕС вж. 
съответните раздели в Доклада за 
дейността.

В Азия и Латинска Америка ЕИБ ще отпусне 
заеми в размер до �,8 млрд. евро за периода 
2007-201� г. За Южна Африка са предвидени 900 
млн. евро, в сравнение с 825 млн. евро за пре-
дишния период. Страните от Африка, Карибите 
и Тихоокеанския басейн са обхванати от Кон-
венцията АКТ-ЕО, която бе подписана в Котону 
през 2000 г. за срок от 20 години. Размерът на 
кредитирането от страна на ЕИБ в този слу-
чай се определя от приемани последователно 
финансови протоколи. По силата на сега дейст-
ващия протокол се предвиждат 2 млрд. евро по 
линия на Инвестиционния инструмент, който 
представлява револвиращ фонд, попълван от 
вноските на държавите-членки чрез Европей-
ския фонд за развитие, и още 1,7 млрд. евро 
собствени средства на ЕИБ. През 2008 г. Инвес-
тиционният инструмент ще бъде рефинансиран 
с още 1,1 млрд. евро, а други 2 млрд. евро от 
собствени фондове ще бъдат заделени за кре-
дитиране. Тази сума трябва да бъде допълнена 
с 400 млн. евро за субсидиране на лихвени пла-
щания и техническа помощ.1

Устойчивост и добро управление

Устойчивото развитие ще продължава да бъде 
основно изискване за всички дейности на Бан-
ката, осъществявани както в рамките на ЕС, така и 
извън него. Обикновено с устойчивото развитие 
се свързват три цели: опазване на околната среда, 
социална равнопоставеност и сближаване и ико-
номическо благоденствие. Тези три цели бяха пре-
потвърдени от Европейския съвет през юни 2006 г., 
при приемането на Обновената стратегия на ЕС за 
устойчиво развитие. Ето защо ЕИБ усъвършенства 
методиката си на избор, оценка и наблюдение на 
проектите, с цел да се гарантира адекватното и 
последователно вземане предвид на критерия за 
устойчиво развитие при оценката на добавената 
стойност, осигурявана от определен проект. Бан-
ката ще продължи да изгражда своя капацитет в 
областта на устойчивото развитие и да осведо-
мява партньорите си и широката общественост за 
своите действия. В този смисъл следва да се отбе-
лежи, че ЕИБ в момента преразглежда своята пози-
ция по отношение на устойчивото развитие, която 
е публикувана на нейния уебсайт.

Всяка година 
Съветът на 
директорите на 
ЕИБ одобрява 
Оперативния  
план на банката  
за следващите  
три години
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Общи цели и сектори 

Основните сектори, които банката финансира в 
най-слаборазвитите региони през 2006 г., бяха 
транспортът и далекосъобщенията (4� %), енер-
гетиката (14 %), водоснабдяването, санитарните 
условия и управлението на отпадъците (18 %).

В транспортния сектор ЕИБ отпусна заеми на стой-
ност �20 млн. евро за изграждане на отсечки от 
автомагистрала M�/M�5. Магистралата е част от 
трансевропейската мрежа и свързва унгарската 
столица Будапеща с по-слабо развитите източни 
райони на страната. Завършването на магистра-
лата е особено важно за развитието на източните 
части на Унгария и за тяхната интеграция в Евро-
пейския съюз. След присъединяването на Унгария 
към ЕС натовареността на движението по пъти-
щата се увеличи и инвестициите ще повишат без-
опасността на движението.

В областта на производството и услугите ЕИБ 
предостави 25 млн. евро на Ханзапанк, естонска 
банка, за да финансира инвестиции, направени 
от средноголеми предприятия (които имат макси-
мум �000 работни места) в балтийските държави. 
В Естония Ханзапанк ще предоставя пряко сред-
ствата от ЕИБ, а в Латвия и Литва това ще става 
посредством нейните банкови филиали. ЕИБ цели 

да подобри достъпа на предприятията до сред-
носрочно и дългосрочно финансиране. В балтийс-
ките държави банковите кредити продължават да 
бъдат важен източник за фирмено финансиране, 
тъй като набирането на дялов капитал и облигаци-

Балансирано развитие  
на Европейския съюз

Европейската инвестиционна банка винаги е била „банката на регионите“, на подпомаганите 
области, които получават и безвъзмездна помощ от Структурните фондове. Повече от две 
трети от заемите на ЕИБ през 2006 г. бяха насочени към най-слаборазвитите части на Евро-
пейския съюз2. От 2004 г. насам присъединяването на 12 нови държави-членки значително 
увеличи броя и дела на гражданите на Европа, които живеят в най-слаборазвитите райони 
на ЕС. Тези райони на Европа са също в центъра на кохезионната политика на ЕС, която ще се 
осъществява през програмния период 2007-2013 г.

Общата сума на отпуснатите заеми на регионите надвиши 26,7 млрд. евро в EС-25 през 2006 
г., което съставлява 67 % от общата сума на всички заеми. Ако към тях добавим и 739 млн. 
евро за проекти в България и Румъния, общата сума на финансирането в регионите достигна  
27,5 млрд. евро в EС-27. 

Регионално развитие в ЕС   
Индивидуални заеми 2006 г. 20,2 млрд. евро
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2  Региони, чийто БВП на глава от насе-
лението е под 75 % от средния за ЕС, 
и региони, изпитващи структурни 
затруднения.
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онните емисии често не съществуват като реална 
възможност.

В областта Хайлендс на Шотландия ЕИБ отпусна 
заеми в размер на 60 млн. британски лири за 
инвестиции в строителство и поддръжка на учи-
лища. Създаден по линия на публично-частното 
партньорство (ПЧП), проектът на Службата по 
образованието към Областния съвет обхваща 
десет училища: три среднообразователни учи-
лища, пет нови начални училища (в т.ч. едно с 
преподаване на келтски), едно смесено начално 
и среднообразователно училище и едно ново 
училище за деца със специални образователни 
нужди. Проектът ще подобри училищната среда 
и ще подсигури обучение през целия живот за 
голяма част от местната общност. С течение на 
времето това видимо ще допринесе за икономи-
ческия растеж и развитието на региона.

Много от проектите в подпомаганите региони 
преследват и други приоритетни цели. През 2006 
г. 59 % от преките заеми в подкрепа на Лисабон-
ската стратегия бяха предназначени за подпо-
маганите области, както и 65 % от заемите, които 
бяха предвидени за подобряване на природната и 
градската среда, и 7� % от финансирането за ТЕМ 
и други големи европейски мрежи, включително 
и енергийни мрежи. 

 
България и Румъния

България и Румъния се присъединиха към ЕС 
на 1 януари 2007 г. ЕИБ финансира проекти в 
тези две страни от 1990 г., като към края на 2006 
г. общата сума за България е 1,� млрд. евро и  
4,9 млрд. евро за Румъния. Заемите на ЕИБ, които 
обхващат основните икономически сектори в 
двете страни, финансираха инвестиции, които 
бяха необходими за изпълнение на критериите 
за членство в ЕС и в по-общ план спомогнаха за 
бъдещото интегриране в ЕС.

България и Румъния вече са членки на ЕС и 
могат пълноценно да се възползват от финанси-
рането на банката. Рамката за оказване на под-
крепа, договорена между ЕИБ и съответните 
страни през 2006 г., подсказва какви ще бъдат 
очакваните нива на дейност в двете нови дър-
жави-членки. Финансирането ще се основава 
на конкретни проектни предложения, но в спо-
разуменията е предвидено заемите на ЕИБ за 
инвестиционни програми в страните за пери-
ода 2007-201� г. да достигнат 500-700 млн. евро 
годишно за България и 1 млрд. евро за Румъния. 
Сътрудничеството между споменатите страни 
и ЕИБ ще се съсредоточи върху механизми за 
съфинансиране чрез Структурните фондове на 
ЕС, трите „J“ (JASPERS, JEREMIE и JESSICA), и върху 
подпомагане на правителствата и партньорите 
от частния сектор за разработване на проекти от 
типа ПЧП и тяхното изпълнение. 

Финансиране по Структурните програми

След 2001 г. банката подписа няколко рамкови 
заеми в подкрепа на оперативните програми в дър-
жавите-членки за периода 2000-2006 г., които бяха 
съфинансирани от Структурните фондове. Рамко-
вите заеми предоставят средства за комплексни 
операции, обикновено осъществявани от общест-
вения сектор и включени в инвестиционна про-

Балансирано развитие на Европейския съюз

3 По-рано наричани „глобални заеми“.

Регионално развитие в ЕС
Разбивка на заемите по сектори (2006 г.)

(млн.)

Сума Общо %

Съобщения 8 760 44

Енергетика 2 857 14

Здравеопазване, образование 2 4�6 12

Водоснабдяване, санитарни  
условия, управление на отпадъци 2 115 10

Градоустройство 1 446 7

Промишленост 1 4�8 7

Други услуги 1 169 6

Общ размер на индивидуалните заеми 20 220 100

Кредитни линии� 6 500
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JASPERS:  
Техническа помощ за подготовка на 
проекти

През 2006 г. Европейската комисия обе-
дини усилията си с ЕИБ и с Европейската 
банка за възстановяване и развитие 
и създаде JASPERS (Joint Assistance to 
Support Projects in European Regions – Про-
грама за съвместна подкрепа на про-
екти в европейските региони) с цел 
да усъвършенства подготовката на проекти, които се предлагат за финансиране от 
Структурните фондове на ЕС, и да спомогне държавите-членки да усвоят по-бързо и по-
ефективно безвъзмездната помощ, осигурена от ЕС. За периода 2007-2013 г. на регионите 
ще бъдат предоставени общо 308 млрд. евро под формата на безвъзмездна помощ.

Помощта по JASPERS се предоставя на бенефициентите безплатно. Услугите по програ-
мата целят подготвяне на качествени проекти във всички държави-членки в обхвата на 
целта „конвергенция“, но предимство се дава на големи проекти и на проекти в дванадесе-
тте новоприсъединили се държави. Подобна подготовка се предлага за инфраструктурни 
проекти, насочени към модернизация на транспортни мрежи, схеми за опазване на окол-
ната среда, инвестиции в повишаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяема енергия. Наред с това JASPERS подпомага усъвършенстването на интермо-
далните транспортни системи и на градския транспорт.

JASPERS се изпълнява от екип от двадесетина експерти и помощен персонал от ЕИБ и 
ЕБВР. Предвижда се до лятото на 2007 г. да бъдат наети още 32 нови инженери и икономи-
сти с финансовата подкрепа на Комисията. Дейността се осъществява от централата 
на ЕИБ в Люксембург и три регионални представителства във Варшава, Виена и Букурещ. 
В края на 2006 г. екипът вече се беше включил в подготовката на над 100 инвестиционни 
проекта и програми на обща инвестиционна стойност от 25 млрд. евро. 

грама, често предназначена за инфраструктурни 
проекти. Това така наречено „структурно финан-
сиране“ цели да съдейства на схемите по линия на 
Структурните фондове. Първоначално прилагани в 
най-слаборазвитите региони на Испания и Италия, 
програмите за структурно финансиране днес вече 
присъстват в Германия, Чехия, Кипър, Унгария, Лат-

вия, Полша, Словакия и Словения, а одобрените 
средства превишават �,5 млрд. евро. 

Като се имат предвид инициативите JASPERS, 
JEREMIE и JESSICA, сътрудничеството между бан-
ката и Структурните фондове ще достигне нови 
рекордни нива.

ЕИБ на среща с 
регионите в Брюксел
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По-целенасочена дейност

За програмния период от 2007 до 201� г. на Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд се откро-
яват три цели:

➾  Конвергенция: стимулиране на растежа на най-
слаборазвитите региони с оглед постигане на 
социалното и икономическото им сближаване 
с останалата част на Съюза.

➾  Регионална конкурентоспособност и заетост: 
подготовка за икономическите промени извън 
регионите на конвергенция чрез укрепване на 
конкурентоспособността и помощ за създаване 
на повече и по-качествени работни места.

➾  Европейско териториално сътрудничество: 
трансгранично, транснационално и междуреги-
онално сътрудничество с оглед задълбочаване 
на интеграцията в ЕС.

На фона на тази обновена политика на сближа-
ване конвергенцията получава най-силна под-
крепа от Структурните фондове и Кохезионния 

фонд, докато целта „Регионална конкурентоспосо-
бност и заетост“ се основава най-вече на Лисабон-
ската стратегия.

В съответствие с новата рамка на ЕС, през  
2007 г. ЕИБ ще замени традиционната си цел 
„социално и икономическо сближаване“, наричана 
по-рано „регионално развитие“, с цел наречена 
„конвергенция“. Същевременно извън регионите 
на конвергенция подкрепяните от ЕИБ цели на 
политиката на ЕС ще продължат да бъдат подпо-
магането на иновациите, опазването на околната 
среда, трансевропейските мрежи, осигуряването 
на устойчиво, конкурентоспособно и сигурно 
енергоснабдяване, и подкрепата за малките и 
средни предприятия.

Финансираната от ЕИБ конвергенция ще обхваща 
обозначените региони на конвергенция, а също 
така и региони в процес на изключване на ползва-
нето на помощи и на започване на използването 
на помощи, или общо 11� региона в ЕС-27, с насе-
ление от 190 млн. души. С разчетен дял от 40 % от 
общото финансиране през идните години целта 
„Конвергенция“ ще продължи да бъде един от 
основните приоритети на банката. 
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Впоследствие по линия на тази инициатива ЕИБ 
отпусна заеми в размер на 45,7 млрд. евро. През 
2006 г. заемите за иновации в ЕС достигнаха  
10,4 млрд. евро, като се изравниха със сумата за 
предходната година, което засилва вероятността 
банката да преизпълни целта си от 50 млрд. евро в 
потвърдени заеми през настоящото десетилетие.

След 2000 г. близо 70 % от подкрепените инвестиции 
бяха съсредоточени в най-слаборазвитите райони 
на ЕС. През 2006 г. проектите за иновации в най-сла-
боразвитите райони бяха на стойност 5,6 млрд. евро, 
или 59 % от кредитните средства, отпуснати от ЕИБ 
за иновации (срещу 8,8 млрд. евро през 2000 г., или 
84 %). Финансирането на иновациите в подпомага-
ните области спомага посредством трансфера на 
знания към изоставащите райони за компенсиране 
на тенденцията подобни инвестиции да се съсредо-
точават в най-богатите райони. По този начин ЕИБ 
съчетава Лисабонската стратегия с друга приори-
тетна цел на своята политика, а по-специално соци-
алното сближаване и конвергенцията. 

Три широкообхватни сектора

Като трасира пътя за технологичната модерни-
зация и приспособяването на човешкия капитал 
към европейската икономика според виждани-
ята от Лисабон, инициативата „Иновация 2010“ се 
насочва към три инвестиционни области:

➾  Научноизследователска, развойна и инова-
ционна дейност – инвестиции от частния и 
обществения сектор в изследователска дейност, 
изграждане на центрове за високи достижения 

и научноизследователски центрове, както и 
инвестиции в напреднал стадий на разработка 
(на продукти и процеси) в частния сектор.

➾  Образование и обучение – подкрепа за уни-
верситетското образование чрез подобряване 
на достъпа до обучение, и за обучението през 
целия живот, интегриране на изследовател-
ската работа в проекти за полувисше и висше 
образование, модернизиране на свързаната с 
тях компютърна инфраструктура, цифрова гра-
мотност и електронно обучение. 

➾  Разпространение на технологии и развитие на 
информационните технологии и комуникаци-
ите – в т.ч. внедряване на фиксирани и мобилни 
широколентови мрежи и технологии за достъп, 
създаване на мрежи в редица сектори (здра-
веопазване, транспорт), разработване на плат-
форми за електронна търговия.

Европейският инвестиционен фонд, който е 
поделение на ЕИБ, също играе определена роля 
в изпълнението на Лисабонската стратегия чрез 
инвестиране във фондове за рисков капитал, 
които предоставят на МСП ресурси под формата 
на дялово участие. През 2006 г. фондът подписа 
споразумения за инвестиране в рисков капитал в 
размер на 688 млн. евро, като по този начин анга-
жираните средства в края на годината достигнаха 
�,8 млрд. евро, инвестирани в 244 фонда. 

Изследователска, развойна и иновационна 
дейност 

Изследователската, развойната и иновацион-
ната дейност се превърна в най-важната дейност 

Подпомагане на иновациите

С въвеждането на Лисабонската стратегия през 2000 г. Европейският съюз си постави стратеги-
ческата цел да създаде конкурентоспособна, иновативна и основана на знанията европейска 
икономика, която е в състояние да осигури устойчив растеж, повече и по-добри работни 
места, и по-голямо социално сближаване. През 2000 г. Групата на ЕИБ положи началото на ини-
циативата „Иновация 2010“ като средство за финансови инвестиции в подкрепа на Лисабон-
ската стратегия. 
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през последните години и съставлява 6,7 млрд. 
евро, отпуснати под формата на заеми през 2006 
г., като половината от средствата са инвестирани в 
Германия. Близо 1,9 млрд. евро са вложени в гер-
манската автомобилостроителна промишленост. 
Проектите в тази сфера се радват на засилен инте-
рес от страна на банката не само поради възмож-
ността ЕС да разработва водещи технологии, но 
и защото подкрепят други цели на политиката на 
ЕС, като енергийната ефективност и ограничава-
нето на емисиите от CO

2
. 

ЕИБ финансира изследователската, развойната 
и иновационната дейност както в частния, така 
и в обществения сектор. В Полша например ЕИБ 
отпусна заем в размер на 500 млн. евро посред-
ством Министерство на финансите, за да покрие 
част от предвидените в бюджета разходи за 
капиталови инвестиции през 2006 г. в инфра-
структура и оборудване в областта на науката 
и технологиите, постоянни разходи за заплати 
на научните работници в Полската академия на 
науките и държавните научноизследователски 
институти, акредитираните държавни универ-
ситети, университетските технологични инсти-
тути и равностойни институции, а също така 
и за научни стипендии за учените. За разлика 
от общата тенденция в ЕС-25 правителството 
в Полша остава основен източник на средства 
за изследователска и развойна дейност пред-
вид съкращаването на дела на инвестициите 
на частния сектор в научноразвойна дейност 
през последните години спрямо общите раз-
ходи за такава дейност. Доста чуждестранни 
фирми откриха производствени предприятия 
Полша, но тенденцията е научноразвойната дей-
ност да остане в компаниите-майки в чужбина. 
Заемът от ЕИБ цели да подпомогне страната да 
обърне отрицателната тенденция в разходите 
за научноразвойна дейност и като стабилизира 
и постепенно увеличи размера на вложените 
обществени средства в научноразвойна дей-
ност, да се опита да балансира финансирането 
от частния сектор чрез подобряване на цялост-
ната научна инфраструктура.

В Испания банката финансира разширяването на 
дейността на Parc Cientific de Barcelona, научен 
парк на територията на Барселонския универси-
тет. Целта на проекта е да се осигурят допълни-
телни помещения, подходящи за предприятия в 
областта на биомедицината и научноизследова-
телски институти по естествени науки. Паркът е 
база за изследователски групи от обществения и 
частния сектор и предлага широка гама от техно-
логични съоръжения. 

Освен това университетите в Майнц, Кайзерслау-
терн, Тюбинген и Фрайбург, които са водещи нем-
ски изследователски центрове, също получиха 
близо 900 млн. евро за инвестиции, най-вече за 
фундаментални изследвания и под формата на 
съвременни изследователски съоръжения. 

Образование и обучение

ЕИБ е отпуснала заеми за над 1,9 млрд. евро за 
широк спектър от инвестиции в човешки капитал, 
от строителство или обновяване на училищни и 
университетски сгради до ефективното въвеждане 
на програми за обучение. Така например в универ-
ситета във Венеция банката финансира модерниза-
цията на учебните съоръжения със заем от 25 млн. 
евро. Университетът във Венеция има добро име 
в някои от хуманитарните науки. Факултетите по 
икономика, чуждоезиково обучение и философия 
се нареждат сред водещите факултети в Италия. 
Наред с това проектът ще допринесе и за съхра-
няване на световното наследство на град Вене-

Подпомагане на иновациите
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ция, тъй като известен брой исторически сгради и 
квартали ще бъдат обновени и ремонтирани. 

Също така ЕИБ финансира фундаментални изслед-
вания в немски университети. В Германия банката 
откри кредитна линия в размер на 200 млн. евро 
за KfW (Кредитен институт за възстановяване) за 
финансиране на компонента „Микрокредити“ на 
програмата на немското правителство за профе-
сионално обучение и предприемачески умения 
за квалифицирана работна ръка, която се изпъл-
нява от KfW. Целта е натрупване на знания и при-
добиване на умения най-вече по управление, 
счетоводство, право и високи професионални уме-
ния, за да могат участниците да започнат собствен 
бизнес като предприемачи или да се издигнат в 
своята област до длъжности с по-големи отговор-
ности. Програмата е част от образователната сис-
тема на Германия, която е насочена към оказване 
на подкрепа на хора в процес на учене през целия 
живот извън академичната среда. Тя играе важна 
роля при осигуряване на висококвалифицирана 
работна ръка за цялата верига на производството и 
услугите, като подпомага гъвкавостта на трудовия 
пазар и постепенното натрупване на иновации. 

Нерядко свързвано с образованието и обуче-
нието, здравеопазването очевидно също играе 
важна роля по отношение на човешкия капитал. 
По тази причина ЕИБ финансира също така модер-
низацията и ремонта на болнични заведения, като 
болница Арас в Па-дьо-Кале и болници в Марси-
лия и Ница (Франция), Университетската болница в 
Ротердам (Нидерландия), както и болниците  „Роял 
Лондон” и  „Бартс” (Обединеното кралство).

Мрежи за информационни и 
комуникационни технологии

Инвестициите в тези мрежи бяха стимулирани от 
заеми на ЕИБ, чийто общ размер надвишава 1,� млрд. 
евро. Тези мрежи са жизненоважни за разпростра-
нението на иновациите и обмена на данни. Внедря-

ването на широколентови мрежи за достъп също е 
важен компонент. Банката отпусна заем от 160 млн. 
евро на „Телеком Италия“ за инвестиции в широ-
колентови мрежи във Франция. Проектът е част от 
стратегията на организатора на проекти за разрабо-
тване на конкурентоспособни проекти на подбрани 
нови пазари в Германия, Нидерландия и Франция. 

В Прага банката финансира нов Център за инфор-
мационни услуги към Дойче пост, обединявайки в 
едно дейностите на компанията за колетни пратки, 
експресни услуги, пощенски услуги и логис-
тика. Новият център въвежда обща платформа за 
информационни услуги за Deutsche Post World Net. 
Услугите на компанията зависят до голяма степен 
от конкурентното предимство, което тя има благо-
дарение на високоефективното осъществяване на 
операциите, като ръстът на ефективност се дължи 
на внедряването на върхови технологии.

Аудиовизуалните проекти също са част от дей-
ността на банката в областта на информационните 
и комуникационните технологии. Подкрепата на 
ЕИБ цели да укрепи международната конкурен-
тоспособност на сектора. Обикновено заемите за 
аудиовизуалния сектор се отнасят до кредити със 
споделен риск, които се договарят със специали-
зирани финансови институции. През 2006 г. ЕИБ 
предостави на BBC Worldwide 75 млн. евро за под-
помагане на инвестиции в нови аудиовизуални 
програми за периода 2006-2008 г. Новите про-
грами ще се състоят предимно от документалис-
тика, природонаучни и забавни предавания.

Финансови продукти със споделен риск 

Секторът на иновациите се отличава с това, че 
често действа на пределите на новите техно- 
логии – там където се трасира пътят на новото. 
Поради това инвестициите често не могат да 
бъдат финансирани чрез традиционното креди-
тиране и се нуждаят от финансови продукти със 
споделен риск.

Подпомагане на иновациите
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Като има предвид това, ЕИБ създаде Механизъм 
за структурирано финансиране (МСФ), който поз-
волява финансиране на приоритетни проекти и 
организатори извън инвестиционния клас чрез 
заделяне на част от излишъците на банката за 
покриване на свързаните с тях по-високи кре-
дитни рискове. Механизмът не е изрично предназ-
начен за секторите с висока степен на внедряване 
на иновации и може да се използва и в други 
области. През 2006 г. Съветът на гуверньорите одо-
бри увеличение на провизиите от 750 млн. евро на  
1,250 млрд. евро и взе решение за определяне на 
максимална обща сума от �,750 млрд. евро, които в 
бъдеще ще се предоставят като капитал в рамките 
на механизма за структурирано финансиране.

Част от средствата по МСФ ще се разпределят по 
нова схема за споделен риск, която се подкрепя и от 
Европейската комисия: Инструмент за финансиране 
със споделен риск (ИФСР). Комисията предоставя 
част от предвидените средства по Седма рамкова 
програма за научни изследвания под формата на 
провизии за кредитен риск. Считано от 2007 г. ИФСР 
ще подобри достъпа на частни дружества и общест-
вени организации до финансиране с дългови сред-
ства, благодарение на предлаганите допълнителни 
финансови продукти като кредити под условие 
и подчинени заеми, финансиране с необезпечен 
рисков капитал, деривати, непреки продукти и 
финансови инструменти, свързани с дялов капитал. 
Финансирането със споделен риск изисква голям 
човешки ресурс, но от друга страна създава доба-
вена стойност и е идеално средство за постигане на 
напредък по Лисабонската стратегия.

Количествени показатели 

(в евро)

2006 г. 2005 г. 2000-2006 г.

Научноизследователска, развойна и иновационна дейност 6,7 млрд. 6,2 млрд. 2� млрд.

Образование и обучение 1,9 млрд. 2,� млрд. 11,1 млрд.

Информационни и комуникационни мрежи
1,� млрд. 1,9 млрд. 9,9 млрд.

Общо за инициативата „Иновация 2010“ (i2i) в ЕС 10,4 млрд. 10,7 млрд. 44,8 млрд.4 

4  В т.ч. 300 млн. евро за  Европейската лаборатория за физика на  
елементарните частици (CERN) в Швейцария.
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Преките заеми за инвестиции в проекти за окол-
ната среда възлизат общо на 10,9 млрд. евро 
през 2006 г., което съставлява 24 % от отпусна-
тите кредити. Но инвестициите в околна среда 
могат да бъдат осигурени и чрез кредитни линии. 
На „Дексия Кредиоп” (Dexia Crediop) в Италия бе 
открита кредитна линия за 50 млн. евро, пред-
назначена изключително за малки инвестици-
онни екологични схеми, докато немската „Хелаба 

Ландесбанк Хесен-Тюринген” (Helaba Landesbank 
Hessen-Thüringen) получи кредитна линия на 
стойност 151 млн. евро, а „БайернЛБ” (BayernLB) 
– кредитна линия на стойност �00 млн. евро за 
финансиране на малки проекти в областта на ино-
вациите, екологията и здравните грижи. 

Противодействие на изменението на 
климата

С натрупването на доказателства за темповете и 
сериозността на климатичните изменения през 
2006 г., въпросите на климата продължиха да 
бъдат актуални в екологичната тематика. Водена 
от Протокола от Киото, който цели емисиите 
на газове, предизвикващи парников ефект, да 
бъдат съкратени през периода 2008-2012 г. с 8 % 
спрямо равнищата от 1990 г., банката направи 
извънредни усилия и отпусна заеми в размер на  
2,� млрд. евро за инвестиции във възобновяема 
енергия и енергийна ефективност.

Устойчивост на околната среда

Дейностите на ЕИБ по темата „Устойчивост на околната среда“ обхващат целия спектър 
от екологични въпроси, и по-специално измененията на климата, опазването на приро-
дата и животинските и растителните видове, здравеопазването, природните богатства 
и управлението на отпадъците, а също така и повишаване качеството на живота в град-
ската среда. 

Проекти в областта на околната среда по категории  
Индивидуални заеми през 2006 г.

(млн. евро)

Общо

Изменение на климата 2 158,7

Околна среда и здраве 2 ��4,5

Градска среда 4 058,1

Природа, биоразнообразие и  
природни ресурси 47�,8

Природни ресурси и управление  
на отпадъците

624,4

Общо индивидуални заеми 9 650,0

Проекти в областта на околната среда по категории  
Индивидуални заеми в периода 2002-2006 г.
52,9 млрд. евро
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Така например в Испания заем на ЕИБ в размер 
на 70 млн. евро финансира инвестиции в пър-
вата мащабна слънчева топлоцентрала за търгов-
ски цели в Европейския съюз, която се намира в 
обширна равнина на север от Сиера Невада, на 
около 60 км от град Гранада. Това е прекрасно мес-
тоположение поради високия брой часове слън-
чево греене. Електроцентралата „Андасол” ще 
позволи изпитването на нова система за термосъх-
ранение при високи температури с цел увеличаване 
продължителността на дневното енергопроизвод-
ство на 12 часа през зимата и до 20 часа през лятото. 

Производството с използване на слънчева енергия 
ще замени електроцентралите, работещи с твърди 
горива и по този начин ще спомогне да се проти-
водейства на климатичните изменения. Очаквани-
ята са тази топлоцентрала да послужи за пример и 
да разшири разпространението на ново поколение 
технологии за усвояване на слънчевата енергия в 
ЕС. Заемът от ЕИБ спечели Наградата за финанси-
ране на проект (Project Finance Deal Award) в кате-
горията „Най-добра финансова сделка на годината 
в областта на възобновяемата слънчева енергия“ 
(European Renewables Solar Deal of the Year 2006).

Отпечатъкът на ЕИБ

Финансирането със заеми от ЕИБ влияе на качеството на живота, но това важи и за самото 
съществуване на банката: за нейните представителства и хората, които работят в тях. 
Това е корпоративният отпечатък, който банката оставя върху окръжаващата среда.
ЕИБ непрестанно полага усилия за подобряване 
на екологичните параметри на своите сгради и 
управлението на административните помеще-
ния. Основните направления, в които се работи, 
са повишаването на енергийната ефективност, 
събирането и рециклирането на отпадъците 
и постепенното въвеждане на екологичния кри-
терий при възлагането на обществени поръчки 
като съставна част от интегрирана система за 
управление на околната среда. 
Новата сграда на банката, която е в строеж в 
съседство с централата й в Люксембург, дава въз-
можност за приобщаване на екологичната проб-
лематика от самото начало. Цели се максимално ограничаване на въздействието върху 
околната среда на строителството и експлоатацията на административната сграда, 
като в същото време се създават условия, които да осигурят комфорт на работещите 
там. Въздействието на новата сграда върху околната среда е взето предвид още начал-
ния етап от проектирането. Един от актуалните въпроси бе рационалното използване на 
енергията; използваните технологии ще спомогнат за ограничаване на енергопотреблени-
ето с повече от 50 % спрямо стандартните офис сгради. 
Новата сграда на ЕИБ, която трябва да бъде завършена в началото на 2008 г., е първият 
строителен обект в континентална Европа със сертификат съгласно Методологията за 
оценка на влиянието върху околната среда на изследователските институти в строител-
ството (BREEAM), според която проектът на сградата получи оценка „много добър“.
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В същото време Схемата за търговия с емисии на 
ЕС (Emissions Trading Scheme – ETS) продължава да 
се развива. По линия на СТЕ около 12 000 промиш-
лени предприятия на територията на ЕС са с нало-
жени ограничения на емисиите от въглероден 

диоксид и имат възможност да купуват и продават 
разрешителни, за да изпълнят правните си задъл-
жения в това отношение. ЕИБ участва активно в 
развитието на пазара на въглеродни кредити. Тя 
е и е съуправител на два фонда за търгуване на 

Устойчивост на околната среда

Градската среда и инициативата JESSICA

Опазването на градската среда се е превърнало в една от основните задачи на европейските 
инициативи. ЕС, националните, регионалните и местните органи, които отговарят за взе-
мането на решения, все по-ясно осъзнават последиците от зоните на бедност и социалното 
изключване върху качеството на живота и икономическите резултати в градските райони. 
Стратегията за отпускане на заеми на ЕИБ е отражение на политиката на ЕС и насърчава 
концентрацията в градските райони в противовес на разрастването на предградията, с 
цел ограничаване търсенето на благоустройствени възможности върху оскъдния поземлен 
фонд в прилежащите им райони. Наред с това окрупняването на градовете е по-ефективно 
от енергийна гледна точка, тъй като ограничава нуждата от пътуване с автомобил и улес-
нява ползването на градски превоз. ЕИБ също така е заинтересована от богатото културно и 
архитектурно наследство на старите градски части като ценен източник за съживяване на 
градските зони. През 2006 г. ЕИБ отпусна 4,1 млрд. евро за обновяване на градската среда и за 
градски транспорт в Европейския съюз. 
Честохова, който се намира в Северна Силезия в Полша, е град със скромни размери с население 
около 250 хил. жители, където обаче се намира паулинският Ясногурски манастир, датиращ 
от ХІV в., който е едно от най-почитаните от християните места за поклонение. Там всяка 
година се стичат над 4 млн. посетители, което сериозно претоварва градската инфраструк-
тура. Тези гости са изключително важни за местната икономика. Поради това ЕИБ през 2006 
г. отпусна заем в размер на 29 млн. евро, който бе използван за реконструкция на градската 
инфраструктура и общинските услуги.

Много европейски градове имат бла-
гоустройствени планове за квартали, 
в които се забелязват признаци на 
материална разруха, и общ икономи-
чески и социален упадък, който изисква 
по-специално внимание. Във Франция 
например през 2006 г. ЕИБ стана парт-
ньор по Програмата за национално 
градско и социално възраждане, която е 
на стойност 500 млн. евро, и подкрепя 
инвестициите на местните органи за 
самоуправление в 200 проблемни град-
ски района в цялата страна. 
Инвестициите в устойчив общест-
вен градски транспорт вървят ръка 
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за ръка с обновлението на градските части и се отразяват положително на градската 
среда, като насърчават отказа от ползване на частни коли за превоз в полза на обществе-
ния транспорт. В Румъния например ЕИБ отпусна заем в размер на 63 млн. евро за разширя-
ване и модернизация на букурещкото метро. Този заем допълва предишни кредити за същата 
цел в размер на 215 млн. евро. Във Валенсия, Испания, банката финансира подмяната на оста-
ряла крайградска железопътна линия, обслужвана от влакове със стари дизелови локомотиви, 
с нова линия на метрото, която следва същото трасе, но с увеличен капацитет и по-голяма 
честота на влаковете.
През 2006 г. започна подготовката по JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas – Съвместно европейско подпомагане за устойчиво финансиране в градските зони), 
нова инициатива в духа на политиката на Европейската комисия, с подкрепата на ЕИБ, която 
подпомага градоустройствените подобрения в райони с достъп до Структурните фондове 
на ЕС (Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд) за бюджетния 
период 2007-2013 г. Банката за развитие на Съвета на Европа също ще се включи със свой при-
нос, както и други международни финансови институции. Търговските банки и частният сек-
тор също могат да участват.
Целта на JESSICA е даде допълнителен тласък на обновяването на градовете чрез нови финан-
сови продукти. Тя предвижда използването на междинни плащания от Структурните фон-
дове за инвестиции в градоустройствени фондове посредством възобновими и възстановими 
финансови механизми, най-вече използване на дялов капитал, гаранции и подчинени заеми. Въз-
становените средства могат да бъдат инвестирани отново в градоустройствени проекти 
под формата на субсидии. Общата черта на градоустройствените фондове е търговският 
подход, тъй като от тях се очаква да осигурят възвръщаемост поне на инвестицията и освен 
това трябва да инвестират в приходоносни проекти в границите на ясно определени и интег-
рирани планове за обновяване и благоустройство на градовете. Държавите-членки могат да 
избират дали да назначат ЕИБ за управляващ орган на фонда. Подобно решение би улеснило 
съфинансирането със заеми предоставени от ЕИБ, а знанията и опитът на банката в обновя-
ването на градската среда също ще бъдат на разположение. 

Предимствата на JESSICA се изразяват в това, че:

➾   Ще улесни отпускането на допълнителни кредитни средства за публично-частно парт-
ньорство и други проекти за градоустройство в регионите.

➾   Ще осигури използването на финансовите и управленски знания на специализирани инсти-
туции като ЕИБ и Банката за развитие на Съвета на Европа. 

➾   Ще предложи по-мощни стимули за успешно изпълнение на проектите от страна на бенефи-
циентите чрез съчетаване на безвъзмездна помощ и заеми, и на други финансови средства.

➾   Гарантира дългосрочна устойчивост чрез револвиращия характер на средствата по Евро-
пейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, които се вливат в спе-
циализирани фондове за инвестиции в градоустройство.
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въглеродни кредити, единият съвместно с ЕБВР, а 
другият със Световната банка, като и двата започ-
наха да развиват дейност в края на 2006 г.

Международният фонд за въглеродни кредити на 
ЕБВР-ЕИБ (MCCF), който е ангажирал 165 млн. евро 
от шест държави-членки и шест енергийни компа-
нии би трябвало значително да увеличи генери-
рането на въглеродни кредити във всички страни 
от Централна Европа до Централна Азия. Този 
регион крие огромен потенциал за икономично 
намаляване на емисиите от парникови газове 
посредством повишаване на енергийната ефек-
тивност, като ЕИБ и ЕБВР са склонни да финанси-
рат подобни проекти. Допълнителната полза от 
подобна инвестиция са подлежащите на търгу-
ване въглеродни кредити, а чрез присъединява-
нето си към МФВК страните, които трябва да бъдат 
акционери или на ЕБВР, или ЕИБ, както и компа-
ниите могат да закупуват въглеродни кредити, 
възникнали в рамките на проекти, които са финан-
сирани в региона от една от двете банки. В този 
дух Световната банка и ЕИБ основаха Въглероден 
фонд за Европа (CFE) като средство държавите-
членки и компаниите да придобиват въглеродни 
кредити. Фондът действа и като посредник за про-
дажба на въглеродни кредити по проекти, под-
готвяни и финансирани от Световната банка или 
ЕИБ. Дейността на фонда започна с първоначален 
транш от 50 млн. евро.

Сред ползите от участието на ЕИБ, ЕБВР и Светов-
ната банка на пазара на въглеродни кредити е 
осигуряването на пряк достъп до собствените им 
проектни портфейли, много от които биха могли 
да осигурят възникването на подобни кредити. 
И трите институции поддържат добри отноше-
ния със страните-домакини и ведомствата, които 
изпълняват проекти, като тези отношения са гра-
дени с години в хода на подпомагане на съответни 
проекти. ЕИБ може да подпомогне тези инициа-
тиви като предложи техническа помощ посред-
ством създаден специално за целта Инструмент за 
техническа помощ във връзка с изменението на 
климата, който предоставя безвъзмездна помощ 

за разработване на инвестиционни проекти, спо-
собни да осигурят въглеродни кредити. Този 
инструмент започна да функционира пълноценно 
през 2006 г. 

Проекти във водния сектор

Управлението на водните ресурси е основен 
стълб в политиките на ЕС за околната среда, реги-
оните и развитието. През изминалото десетилетие 
основният инвестиционен двигател в ЕС е затя-
гането на екологичните стандарти, по-специално 
с директивите на ЕС за отвеждане и пречистване 
на градските отпадни води, качеството на питей-
ната вода и на водата за битови нужди. В бъдеще 
основният двигател ще бъде Рамковата дирек-
тива за водите, която залага на устойчиво упра-
вление на ресурсите чрез интегрирани планове 
за управление на речните басейни. Целта е да се 
постигне добър екологичен статус за всички водо-
хранилища в ЕС до 2015 г.

Повечето от финансираните проекти предполагат 
модернизация и разширяване на съществуващите 
разпределителни, заустващи и пречиствателни 
съоръжения в рамките на мащабни национални, 
регионални или общински програми за капита-
лови разходи. Така например „Агуас де Португал” 
(Águas de Portugal) получи 420 млн. евро през 
2006 г. за инвестиции в регионални обществени 
концесии за комунални услуги по водоснабдя-
ване с течаща вода и отвеждане и пречистване 
на отпадни води в цяла Португалия. Инвестици-
ята ще облагодетелства близо 5 милиона души 
във всички райони на Португалия, което предста-
влява половината население на страната. Главната 
цел е да се снижи рискът за общественото здраве 
чрез подобряване качеството на водните ресурси 
в регионите, което включва подпочвените води, 
реките и крайбрежните води, като в същото време 
бъдат съкратени разходите за водоснабдяване с 
питейна вода и се повиши потенциалът за използ-
ване на повърхностните води за отдих.
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Единствено екологично обосновани 
проекти

В качеството си на европейска институция ЕИБ е 
поела своята отговорност да гарантира, че всички 
проекти, които финансира в Европа, са в съответ-
ствие с политиката, принципите и стандартите 
на ЕС за околната среда. В държавите-членки и в 
страните-кандидатки ЕИБ следи за спазването на 
съответните правни актове на ЕС и вътрешното 
законодателство за околната среда, по-конкретно 
Директивата на ЕС за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и директивите на ЕС 
за промишленото замърсяване, управлението на 
водите и отпадъците, замърсяването на въздуха и 
почвата, здравето и безопасността на работното 
място и защитата на природата. 

В дейността си извън Европа банката също се при-
държа към най-високите изисквания, като при 
необходимост отчита местните условия. В някои 
случаи пълното прилагане на екологичните стан-
дарти на ЕС се оказва затруднено по финансови 
или управленски причини, но би следвало усили-
ята за това да продължат в по-дългосрочен план. 

Банката публично заяви политиката си в тази 
насока с въвеждането на Европейските прин-
ципи за околната среда (ЕПОС) през 2006 г. Като 
утвърждава подхода на ЕС по екологичните 
въпроси, ЕПОС представляват публично утвър-
ждаване на доброто име на ЕИБ в сферата на 
управлението на околната среда. Още четири 
други международни финансови институции 
възприеха ЕПОС: Банката за развитие на Съвета 
на Европа, ЕБВР, Скандинавската инвестиционна 
банка (Nordic Investment Bank) и Скандинавската 
финансова корпорация за околна среда (Nordic 
Environment Finance Corporation). По този начин 
ЕПОС, които имат значителна подкрепа от Евро-
пейската комисия, съдействат за по-голямото 
хармонизиране на подхода на тези институции 
в областта на околната среда, докато в същото 
време осигурява съгласуван и разпознаваем 

механизъм за работа с организатори на проекти 
в областта на околната среда.

Социална оценка

По традиция ЕИБ възприема широко тълкуване 
на понятието „околна среда“, като то обхваща 
известен брой социални въпроси. Тези социални 
въпроси станаха обект на непрекъснато внимание 
през 2006 г. с налагането на социалната оценка 
като област от ключов интерес, най-вече за про-
екти извън ЕС.

За изготвяне на социална оценка на проектите в 
развиващите се страни банката прилага същест-
вуващите добри практики на международните 
финансови институции в тази област. Подходът 
й се основава на установяване на потенциално 
неблагоприятните социални последици от про-
ектите и на приемането на мерки за тяхното смек-
чаване и преодоляване. Инвестиционният анализ 
обикновено включва проучване на всички зна-
чими фактори, които влияят върху разпределени-
ето на доходите и вероятното им отражение върху 
намаляването на бедността. Освен това се прави 
оценка на нормативите за условията на труд, про-
фесионалните заболявания и безопасността на 
труда, въпросите на принудителното изселване, 
отражението върху местното население и кул-
турното наследство. Участието на заинтересова-
ните страни и консултациите с тях, както и други 
управленски въпроси също се подлагат на анализ. 
Благодарение на това може да се получи пълна 
представа за социалните възможности, които 
финансираните от ЕИБ проекти могат да създадат 
за местните общности и за обществото като цяло 
в страните, в които те се прилагат.

От 2006 г. ЕИБ и дейността й в подкрепа на устой-
чивата околна среда се отразяват подробно в 
годишния Доклад за корпоративна социална 
отговорност, който може да бъде получен при 
поискване.
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Изграждането на трансевропейските транспортни 
мрежи е ключов елемент от развитието на вътреш-
ния пазар и укрепването на икономическото и 
социалното сближаване. ЕИБ е водещият креди-
тор на дългосрочни инфраструктурни проекти в 
ЕС и финансирането на трансевропейските мрежи 
на транспортната инфраструктура е една от основ-
ните дейности на банката. 

ТЕМ (трансевропейските мрежи) се превърнаха в 
приоритетна цел за ЕС през 199� г. и оттогава под-

крепата на банката за тях под формата на кредити 
възлиза общо на 77 млрд. евро. ТЕМ заедно с науч-
ните изследвания, развойната дейност и иноваци-
ите са в центъра на Европейските мерки за растеж 
от 200� г. В рамките на тази инициатива, която цели 
да укрепи потенциала на Европа за дългосрочен 
растеж, бяха определени �0 приоритетни транс-
портни проекта, 21 от които понастоящем се под-
крепят от ЕИБ. Освен това банката пое ангажимент 
да отпусне кредити в размер на 75 млрд. евро за 
ТЕМ в периода 2004-201� г.

ТЕМ през 2006 г.

През 2006 г. финансовата помощ на ЕИБ за транс-
портни ТЕМ в ЕС-25 възлезе на 7,� млрд. евро, 
от които �,2 млрд. евро (4� %) за проекти за 
пътища, 2,8 млрд. евро (�8 %) за железопътни про-
екти, които са приоритетен сектор за ЕС и ЕИБ в 
областта на транспорта, а остатъкът – за инвести-
ции в пристанища и летища.

На Испания и Португалия бе отредена ключова 
роля при финансирането от страна на банката 
на проекти в областта на ТЕМ. През 2006 г. отпус-
кането на кредити за ТЕМ в тези страни дос-
тигна �,171 млрд. евро, от които 2,9 млрд. само за 
Испания, а 1,1 млрд. евро бяха отделени за при-
оритетни проекти в областта на ТЕМ. В Испания 
бе подпомогнато построяването на високоско-
ростни железопътни линии по трасето Мад-
рид-Барселона-Фигерес и Кордоба-Малага, а в 
Португалия - „Линя до Норте“. В областта Баския 
банката финансира модернизацията на магис-
тралната инфраструктура.

5  Този раздел е посветен на трансев-
ропейските транспортни мрежи. 
ТЕМ в енергийния сектор са пред-
мет на анализ в раздел „Устойчи-
во, конкурентоспособно и сигурно 
енергоснабдяване“ и се превърнаха в 
самостоятелна цел на политиката 
на ЕИБ през 2006 г.

Енергийните и транспортните мрежи често биват наричани артериите на съвременното 
индустриално общество. Доброто им функциониране е от решаващо значение за здравето 
и жизнеспособността на Европа. Енергетиката и транспортът са взаимно свързани, тъй като 
транспортът се нуждае от енергия, а енергийните доставки разчитат в голяма степен на 
транспортните връзки.5

Трансевропейски мрежи 
ТЕМ 2002-2006 г. 36 млрд. евро
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Финансиране на други инфраструктурни обекти и 
мрежи от значение за ЕС
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Газоснабдяване

Летищe

Мултирегионални проекти

Интермодален възел

Пристанище

Ръководство на въздушното движение

Разработване на петролни и 
газови находища

Многолентова  
електронна система за  
платено преминаване  
(тол система)
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В Полша банката отпусна заем в размер на  
�00 млн евро. за строителство и рехабилитация 
на отсечки от три магистрали в западната част 
на страната, с оглед подобряване на връзките 
и достъпа до други държави-членки на ЕС. Под-
крепените инвестиции се отнасят до отсечка на 
магистрала A1, която свързва предградията на 
Катовице с чешката граница, до отсечка от магис-
трала A4, която свързва Катовице с немската гра-
ница, и до част от магистрала A6, която преминава 
в близост до Шчечин, достига до немската граница 
и след това продължава до Берлин.

Във Франция ЕИБ участва в няколко инвестиции 
във високоскоростните железопътни линии: TGV 
Atlantique, TGV Nord Europe, TGV Méditerranée и 
TGV Est. През 2006 г. банката подпомогна стро-
ежа на първа фаза от източното направление на 
нова железопътна линия за скоростни влакове 
LGV Rhin-Rhône, между Дижон и немската граница. 
Тази нова линия запълва празнина в приоритетен 
проект за ж.п. транспортна ТЕМ за превози по оста 
Лион/Женева-Дуйсбург-Антверпен/Ротердам. Тъй 
като първата фаза на проекта улеснява достъпа и 
преминава през регион, който получава помощ от 
Структурните фондове, това ще има и благопри-
ятно отражение върху регионалното развитие. 
Отличителна черта на тази финансова операция, 
която доказва осигуряваната от ЕИБ добавена 

стойност във финансово изражение, е фактът, 
че срокът за погасяване на кредита в размер на  
150 млн. евро е до 50 години.

През 2006 г. бяха финансирани центрове за 
контрол на въздушното движение, летища и 
пристанища, които са неделима част от трансев-
ропейските мрежи, като бяха отпуснати общо  
1,� млрд. евро на Австрия, Италия, Нидерландия, 
Германия, Испания и Гърция. 

Също така бяха отпуснати 7�8 млн. евро за про-
екти, свързани с основни транспортни оси в съсед-
ните на ЕС страни. Банката отпусна 210 млн. евро 
за изграждане на последния етап от магистралата 
Риека-Загреб в Хърватия, която е част от Панев-
ропейския коридор от унгарската граница, през 
Хърватия до границата със Словения. На Норве-
гия бяха отпуснати 112 млн. евро за строителство 
на четири-лентова отсечка от магистрала E-18, 
която е продължение на Скандинавския триъгъл-
ник, приоритетен проект за транспортна транс-
национална мрежа (ТЕМ-Т), свързваща Норвегия, 
Швеция, Финландия и Дания помежду им и с оста-
налата част от ЕС.

ЕИБ, източник на финансиране и на 
експертни знания

В извършваната на последващ етап оценка на 
финансирането на ТЕМ6 от страна на ЕИБ, която се 
прави от независимия отдел на банката „Оценка 
на операциите“, която беше публикувана през 
2006 г., се стига до заключението, че най-голямата 
сила на банката се състои в способността й да 
предоставя нужните, често значителни финансови 
ресурси в съответствие с потребностите на заемо-
получателя, при конкурентни лихвени проценти 
и условия. Наред с това обаче банката осигурява 
значителен нефинансов принос. ЕИБ притежава 
опит и специализирани познания и присъстви-
ето й на ранен етап от разработката на проектите 
може да осигури своевременното постигане на 

6  Документът „Оценка на тран-
сграничните проекти за ТЕМ“ е на 
разположение на сайта на ЕИБ на 
адрес www.eib.org
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договорености относно организацията на проекта 
и финансовата му структура. 

ЕИБ играе важна роля в поощряването на частните 
инвестиции в ТЕМ и участва в публично-частни 
партньорства (ПЧП) от края на 80-те години, 
когато бяха изградени първите ПЧП в Обедине-
ното кралство. Тя е сред най-големите източници 
на финансови средства за ПЧП, като в кредитния й 
портфейл влизат около 100 ПЧП на стойност близо 
20 млрд. евро. По молба на австрийските власти 
през 2006 г. ЕИБ участва в първия австрийски про-
ект за магистрала по линия на ПЧП, който освен 
това е част от ТЕМ. Банката отпусна �50 млн. евро 
за проектиране, строителство и експлоатация в 
североизточната част на Виена на южната отсечка 
от магистрала „Север“ A5, и на отсечки от север-
ната дъга на виенското скоростно околовръстно 
шосе и от външия ринг на околовръстния път. 
Инвестицията ще бъде използвана за подобрения 
по приоритетната ТЕМ Гданск-Катовице-Зилина/
Бърно-Виена. Изпълнението на проекта бе възло-
жено чрез концесиониране въз основа на такси 

за ползване и косвени такси за трафик, платими 
от държавата за срок от �� години. Участието на 
ЕИБ в този образцов проект на ПЧП значително 
подобри сроковете и условията за кредитополу-
чателя, което от своя страна ще занижи разходите 
за обществения сектор.

С оглед осигуряване на покритие на кредитния 
риск по някои от транспортните ТЕМ, ЕИБ може да 
прибегне до собствения си Механизъм за струк-
турирано финансиране (МСФ), който създава въз-
можност за отпускане на заеми за проекти извън 
инвестиционния клас. Освен това от 2007 г. ще 
бъде въведена схема за гарантиране на заеми 
за транспортни ТЕМ, които се финансират чрез 
резерви от МСФ и бюджетни средства на ЕС. Тази 
схема ще бъде използвана за гарантиране нали-
чието на кредитен резерв за покритие на риска 
от нереализирани приходи от трафик на началния 
етап от експлоатацията. Освен това техническата 
помощ по линия на JASPERS7 също би трябвало 
да окаже значително влияние върху развитието и 
изпълнението на транспортни ТЕМ.

7  Вж. раздел „Балансирано развитие 
на Европейския съюз“.
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Кредитните линии:  
решението на ЕИБ за подкрепа на МСП
 

Избраният от ЕИБ подход за подкрепа на малки и 
средни предприятия включва предоставяне на при-
влекателно финансиране на банки-посредници, 
което те могат да използват за инвестиции в МСП. 
Тези кредитни линии са особено важно средство за 
финансиране за ЕИБ, банките-посредници и бенефи-
циентите сред МСП. Финансовата мощ на ЕИБ, съче-
тана с експертните познания на банките-посредници 
и финансовите институции за местния пазар подо-
бряват достъпа на малките предприятия до финан-
сови средства. Ако не бяха кредитните линии, които 
ЕИБ отпуска на посредниците, банката би финанси-
рала само големи проекти. Сумите, които усвояват 
МСП, се различават значително, но максималният 
размер за отделна инвестиция по кредитните линии 
е 12,5 млн. евро независимо от нейния вид. 

През 2006 г. бяха открити 107 нови кредитни линии 
на ЕИБ в Европейския съюз, обслужвани от 118 
посредника. Общо около �0 000 МСП са ползвали 
финансиране от ЕИБ през 2006 г. Открити са 75 нови 
кредитни линии за МСП в целия Европейски съюз 
на обща сума от близо 6 млрд. евро.

Подобно на прякото финансиране от ЕИБ, финан-
сирането от банката чрез откриване на кредитни 
линии се превръща в лост за привличане на други 
източници на финансиране. През 2006 г. именно 
с тази цел бе открита кредитна линия в размер на 
100 млн. евро за Регионалното инвестиционно дру-
жество за района на Брюксел (Société Régionale 
d’Investissement de Bruxelles). Средствата от ЕИБ 
ще бъдат използвани за съфинансиране на инвес-

тиции в промишлеността и услугите, включително 
и в енергетиката, опазването на околната среда, 
образованието и здравеопазването. Подборът на 
инвестициите в МСП ще се основава на предложе-
ния, постъпили в дружеството от група утвърдени 
търговски банки, които ще предоставят собствени 
средства за съфинансиране със споделен риск.

Достъпът на МСП до финансови средства се подоб-
рява и благодарение на разнообразяването на 
посредниците. Колкото по-голям е броят на посред-
ниците, които боравят със средства на ЕИБ на пазара, 
толкова по-голяма е конкуренцията за клиенти сред 
МСП, и толкова по-добри са сроковете и условията 
за самите МСП. В Чехия например, Комерчни банка 
(Komerčni Banka) бе привлечена като нов посред-
ник. Тя е една от основните търговски банки в Чехия 
и познава в детайли местния пазар най-вече поради 
широката си мрежа от клонове. Благодарение на 
предоставената от ЕИБ през 2006 г. кредитна линия 
от �7,5 млн. евро тя се превърна в десетия посред-
ник на банката в Чешката република.

Кредитните линии на ЕИБ могат да бъдат насоч-
вани и към определени, тясно очертани сегменти 
сред МСП. В Германия например първата напълно 
целева кредитна линия за инвестиции в научноиз-
следователска, развойна и иновационна дейност 
в средноголеми предприятия бе предоставена на 
Дойче банк през 2006 г. Сума от 100 млн. евро от 
средствата на ЕИБ ще бъде инвестирана в научно-
изследователска и развойна дейност (разходите по 
проектите могат да са до 25 млн. евро, като полови-
ната се финансират от ЕИБ), осъществявана от сред-
ноголеми предприятия и други частни компании 
или публично-частни дружества от рода на научно-
изследователските консорциуми. 

Подкрепа за малки и средни предприятия

ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд обединяват своите експертни знания и опита си 
в подкрепа на МСП в Европейския съюз. Заедно техните финансови инструменти гаран-
тират способността на Групата на ЕИБ да подкрепя най-широк кръг инвестиции на МСП. 
Новооткритите кредитни линии на ЕИБ заедно с инвестициите на ЕИФ в рисков капитал и 
предоставяните гаранции на МСП достигнаха общо 8,6 млрд. евро през 2006 г., като близо 
209 000 МСП получиха подкрепа от ЕИБ или ЕИФ.
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Подкрепа за малки и средни предприятия

Предоставената кредитна линия на Дойче банк 
цели да обхване горната част от скалата на инвес-
тициите в МСП по отношение на обемите. Други 
кредитни линии са насочени към долната част 
на тази скала, т.е. инвестиции от страна на малки 
фирми и микропредприятия с по-малко от десет 
служители. В Полша ЕИБ осигури 50 млн. евро 
на „Райфайзен Лизинг Полска” (Raiffeisen Leasing 
Polska) за инвестиции в размер от 10 евро до 250 
евро. Средствата на банката ще се използват за 
финансиране на проекти в промишлеността, най-
вече за покупка на транспортно оборудване, или в 
областта на услугите, или за туризма. Финансовата 
операция е с новаторска структура, и предвижда 
покупка на ценни книжа, обезпечени с активи, 
свързани с вземания по лизингови договори, учре-
дени от „Райфайзен Лизинг Полска,” която е водеща 
полска лизингова компания и е част от „Райфай-
зен Интернешънъл Груп.” Тази структура позволява 
на ЕИБ да участва във финансирането на МСП по 
други начини освен чрез кредитни линии. Евро-
пейският инвестиционен фонд също участва в опе-
рацията като гарант. 

ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд е единстве-
ната институция в Европейския съюз, специали-
зиран в областта на финансирането на МСП. ЕИБ е 
мажоритарен акционер във фонда с 61,2 % от акци-
ите заедно с Европейската комисия, която държи  
�0 %, и финансови институции от 16 държави, които 
притежават останалите 8,8 %. Дейностите на ЕИФ 
обхващат предимно рисков капитал, гаранции и 
свързани с тях продукти. През 2006 г. ЕИФ подпо-
могна 18� 000 МСП, от които почти една трета бяха 
микропредприятия с по-малко от десет служители.

ЕИФ изпълнява ролята на „фонд на фондовете“, 
като инвестира в рисков капитал, предимно във 
фондове за високи технологии, които подпомагат 
малки и средни предприятия на ранен етап от раз-
витието им. Фондът също така предлага на финан-
совите институции гаранции по отношение на 
МСП и на микрокредити. Подобно на финансира-
нето на ЕИБ за МСП, ЕИФ също използва финансови 

JEREMIE

През 2006 г. се появи JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Съвместни 
европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия), още една инициатива за 
МСП, която обогати набора от финансови продукти на ЕИБ.
JEREMIE е съвместна инициатива на Европейската комисия и на Групата на ЕИБ, която цели 
да осигури възможност на държавите-членки на ЕС, да използват част от средствата, които 
те предоставят на Структурните фондове за бюджетния период 2007-2013 г. Средствата ще 
бъдат използвани за създаването на револвиращ фонд под управлението на посредник с оглед 
подобряване достъпа до финансови средства за малки предприятия, включително новосъзда-
дените предприятия и тези, нуждаещи се от микрокредити, установени в зоните на развитие 
на регионите, като им се предлагат пакети от финансови продукти, разработени именно за 
тях. Към ЕИФ е създаден и специален екип за работа по JEREMIE. В сътрудничество с властите 
в държавите-членки тези специалисти понастоящем извършват оценка на добавената стой-
ност, която би могла да осигури JEREMIE във всеки отделен случай, като тяхната дейност 
ще приключи до края на 2007 г. През 2006 г. бяха подписани писма или меморандуми за разбира-
телство със Словакия, Гърция, Румъния и Португалия, а преговорите с няколко други държави-
членки са в напреднал стадий. 
JEREMIE представлява иновативна инициатива в областта на финансирането на МСП, тъй 
като предвижда както привличането на значителни средства от Структурните фондове, 
така и учредяването на револвиращ фонд чрез създаването на холдинг. Така се разкриват нови 
възможности и се търси алтернатива на досегашното финансиране по линия на Структур-
ните фондове, което се основаваше предимно на отпускане на безвъзмездни помощи.
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посредници, като 
партньорите на 
фонда са фондове 
за рисков капи-
тал и банки. ЕИФ 
използва и собст-
вени средс тва, 
които в края на 
2006 г. възлизаха 
на 694 млн. евро, 
както и фондове, 
за управлението 
на които е упълно-
мощен от своите 
акционери или от 
трети страни.

През 2006 г. ЕИФ 
сключи споразу-
мения за инвес-
тиции в рисков 
капитал в размер 

на 688 млн. евро8, а общият размер на ангажира-
ния рисков капитал достигна �,8 млрд. евро в края 
на годината. Инвестициите в 244 фонда превър-
наха ЕИФ във водеща фигура на пазара на рисковия 
капитал в Европа. Това се дължи не само на маща-
бите и обхвата на инвестициите, но и на ролята му 
на катализатор. Като поема миноритарни участия в 
някои фондове, ЕИФ им дава своя „знак за качество“, 
което стимулира поемането на ангажименти от 
страна на редица инвеститори, най-вече от частния 
сектор. През 2006 г. фондът продължи да разширява 
инвестиционната си стратегия, която освен фон-
дове, инвестиращи в началната дейност на пред-
приятията, вече включва и фондове за инвестиране 
на междинен и по-късен етап, а също така и инвес-
тиции в трансфер на технологии с оглед улесняване 
преминаването на научноизследователската дей-
ност на търговски начала. Наред с това през 2006 г. 
бе направена първата инвестиция на ЕИФ във фонд, 
който действа изключително в областта на екологи-
ята - Фонд за екологични технологии (Environmental 
Technologies Fund), създаден със средства от Евро-
пейската комисия. 

Гаранционните операции на ЕИФ през 2006 г. бяха 
на стойност 2 млрд. евро, а общата сума на порт-
фейла с гаранции в края на годината бе 11,1 млрд. 
евро по 188 транзакции. ЕИФ предлага два основни 
продуктови асортимента за гарантиране на дей-
ността на МСП: кредитно застраховане и повиша-
ване на кредитоспособността (секюритизация).

Кредитното застраховане в ЕИФ включва гаранци-
онно или насрещно гаранционно покритие на порт-
фейла на контрагента от заеми, лизингови договори 
за МСП или микрокредити, при което фондът поема 
до 50 % от кредитния риск по всеки индивидуален 
заем или лизингов договор в портфейла. По този 
начин контрагентът получава капиталова сигурност 
и се създава възможност за отпускане на допълни-
телни заеми на МСП. Сред контрагентите са банки, 
лизингови компании, гаранционни институции и 
инвеститори от общ характер. ЕИФ осъществява 
тази дейност частично със средства от Европейс-
ката комисия, след като бъде упълномощен от нея, 
и частично със собствени средства.

Освен това ЕИФ участва в секюритизацията на заеми 
и лизинг за МСП, които са групирани в портфейли 
от финансови институции с оглед продажбата им 
на капиталовите пазари. Близо 20 нови операции 
за повишаване на кредитоспособността бяха пред-
приети през 2006 г., като сред тях е първата меж-
дународна секюритизация с множествени цеденти 
(банки, които обединяват активите на МСП), осъ-
ществена с участието на KfW, Райфайзенбанк в Чеш-
ката република и Райфайзенбанк в Полша. Част от 
тези активи бяха придобити от ЕИБ (вж. в първи раз-
дел по-горе финансирането от страна на банката на 
дейността на „Райфайзен Лизинг Полска,” свързана 
с МСП и микрокредитирането). ЕИФ създава доба-
вена стойност поради лостовия ефект, който оказва 
неговият рейтинг AAA на операциите по гаранти-
ране и секюритизация на МСП.

Подкрепа за малки и средни предприятия

8  Дейностите на ЕИФ се отчитат 
отделно и не са включени в ста-
тистическата справка за заемите, 
отпуснати от ЕИБ. 
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9  Вж. раздел „Устойчивост на околна-
та среда“

За първи път след петролната криза от 70-те години 
на миналия век и последиците от нея, енергийните 
въпроси заемат толкова видно място в дневния 
ред на Европа. Трите основни задачи за ЕС и ЕИБ 
са устойчивост, конкурентоспособност и сигурност 
на доставките. Устойчивостта е свързана с използ-
ването на изчерпаеми невъзобновяеми суровини 
и кумулативния им ефект върху природната среда, 
най-вече поради изхвърляните емисии от въглеро-
ден диоксид. Конкурентоспособността на достав-
ките е ключова предпоставка за икономическото 
развитие на Европейския съюз предвид решава-
щата роля на енергетиката във всички сектори на 
икономиката. И на последно място, сигурността 
на доставките е свързана с растящата зависимост 
на Европа от доставки отвън, която се утежнява от 
редица рискови фактори в международен план. 

ЕИБ избра да финансира пет области в енергий-
ния сектор: възобновяема енергия; енергийна 
ефективност; научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност в енергетиката; сигурност 
и разнообразяване на вътрешните доставки (в т.ч. 
трансевропейските енергийни мрежи); и сигур-
ност на външните доставки и икономическо разви-
тие. Считано от 2007 г. заемите за енергетика в ЕС 
и извън него трябва да възлязат на около 4 млрд. 
евро годишно. От тази обща сума близо 600-800 млн. 
банката ще вложи в проекти за възобновяема енер-
гия, а половината от кредитите за нови електропро-
изводствени мощности би трябвало да се обвържат 
с технологии за възобновяема енергия.

Възобновяема енергия

През 2006 г. заемите по проекти за възобновяеми 
енергийни източници достигнаха 524 млн. евро 

(целта за 2007 г. е поне 600-800 млн. евро), което 
представлява �1 % от заемите на банката за про-
изводство на електроенергия. През петгодишния 
период 2002-2006 г. заемите достигнаха 2,2 млрд. 
евро, или средно �5 % от кредитите за производ-
ство на електроенергия.

В Испания през 2006 г. банката отпусна заеми в 
размер на 450 млн. евро на „Ибердрола”, световен 
лидер на пазара за електроенергия от вятърни цен-
трали. Този най-голям заем за възобновяема енер-
гия в историята на ЕИБ бе вложен в изграждането 
на �1 парка от вятърни централи и две малки ВЕЦ.

В съответствие с инвестиционните тенденции по-
голямата част от заемите за възобновяема енер-
гия през последните години бяха предназначени 
за ветрова енергия. Целта обаче е да се постигне 
диверсификация в енергийния портфейл на ЕИБ за 
възобновяеми източници, като се даде превес на 
по-неразработени източници като слънчевата енер-
гия и особено биогоривата, както и новите техноло-
гии за възобновяема енергия с добри дългосрочни 
икономически перспективи. Заемът на банката в 
размер на 70 млн. евро за „Андасол”9 в Испания, за 
първата голяма топлоцентрала със слънчева енер-
гия в Европейския съюз, предназначена за тър-
говска експлоатация, е показателен за бъдещото 
развитие. 

Енергийна ефективност

ЕИБ възнамерява да посвети повече внимание 
на проблемите на енергийната ефективност във 
всички области на икономическата дейност: про-
мишленост, транспорт, жилищно строителство, 
услуги и др. През 2006 г. банката отпусна заеми в 

Устойчиво, конкурентоспособно и сигурно 
енергоснабдяване

Като застава с цялата си тежест зад възобновения интерес към енергийните доставки за 
Европа, през 2006 г. ЕИБ реши да обедини различните насоки на своята дейност в енергий-
ния сектор и да го издигне в ранг на стратегически приоритет в своята политика. Отсега ната-
тък осигуряването на устойчиво, конкурентоспособно и сигурно енергоснабдяване ще бъде 
една от шестте основополагащи цели в политиката на банката в Европейския съюз.
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размер на �17 млн. евро за инвестиции в енергийна 
ефективност в Европейския съюз. Сред приорите-
тите на банката са комбинираното производство на 
електроенергия и топлоенергия, както и мрежите 
за топлофикация. Широкомащабните инвестиции 
в областта на енергоспестяването са възможни и 
желателни, особено в държавите-членки, които се 
присъединиха към ЕС през 2004 г. и в новите дър-
жави-членки България и Румъния, а също така и в 
съседните страни.

В Италия банката отпусна заем в размер на  
120 млн. евро на ИРИДЕ, институцията отговорна 
за електроснабдяване и газоснабдяване, за модер-
низация на електропроизводствените мощно-
сти и инсталиране на уреди за дистанционно 
електронно отчитане на потреблението в енер-
горазпределителната мрежа на Торино. Тази инвес-
тиция цели да повиши енергийната ефективност и 
рационалното използване на енергията, а също 
така да задоволи търсенето на вътрешния пазар 
по най-рентабилния и екологосъобразен начин. 
Остарялата технология на ТЕЦ с течни горива ще 
бъде подменена с по-чиста и енергийно по-ефек-
тивна технология на газ, с комбиниран цикъл за 
производство на електроенергия и топлоенергия 
за централното топлоснабдяване. Монтирането на 
цифрови електромери насърчава доброто упра-
вление на потреблението и по-ефикасното упра-
вление на натоварването на мрежата, като и двата 
фактора допринасят за пестенето на енергия и за 
по-рационалното й използване. 

Научноизследователска, развойна 
и иновационна дейност (НИРИД) в 
енергетиката

Финансовата подкрепа на ЕИБ за инвестиции в 
НИРИД в енергийния сектор е важен елемент от 
подпомагането на иновациите от страна на бан-
ката10. Положителни примери в това отношение са 
кредитите, отпуснати на Германия за голяма инвес-
тиционна програма за НИРИД в областта на намаля-
ване на емисиите и безопасността и разработването 

на пътнически автомобил с водороден двигател. В 
сферата на НИРИД в енергетиката ЕИБ внимателно 
следи работата на Европейските технологични 
платформи, като например тези, които разработ-
ват технологии в областта на водорода и горивните 
клетки, фотоволтовите технологии и слънчевата 
топлинна енергия.  

Трансевропейски енергийни мрежи

Трансевропейските енергийни проекти изискват 
дълго време за подготовка и изпълнение, а тем-
повете на инвестиране и финансиране неизбежно 
варират през годините. През 2006 г. кредитите на 
ЕИБ за енергийни ТЕМ възлязоха на �21 млн. евро, 
което е относително малка сума в сравнение с пре-
дходни години. Кредитите бяха усвоени по проекти 
за газоснабдяване и електроснабдяване в Ирлан-
дия, Обединеното кралство и Гърция.

Един от двата проекта, финансирани в Гърция, 
бе за приоритетна ТЕМ в енергетиката. Той пред-
вижда изграждане и експлоатация на 85-кило-
метров газопровод, който да свърже гръцката и 
турската газопреносна мрежа между Комотини 
в Гърция и гръцко-турската граница. Целта е Гър-
ция да може да внася природен газ от източници в 
Каспийския басейн и Близкия изток през Турция и 
така да задоволи растящото търсене и да повиши 
сигурността на доставките. Наред с това газопро-
водът ще има и капацитет за потенциален транзи-
тен пренос в бъдеще към по-широкия европейски 
пазар, посредством планираното изграждане на 
междусистемни връзки с мрежите на Италия и на 
Балканите.  

Сигурност на външните енергийни доставки 
и икономическо развитие 

Извън Европейския съюз ЕИБ подкрепя осъщест-
вяването на целта на ЕС за създаване на Паневро-
пейска енергийна общност със съседните страни 
и страните-партньори, като тези инвестиции ще 

�6

Устойчиво, конкурентоспособно и сигурно енергоснабдяване

10  Вж. раздел „Подпомагане на инова-
циите“.
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11 Вж. раздел „Съседи на юг и на изток“.

увеличат сигурността на доставките на енергоно-
сители за Съюза. Банката също така разработва 
поредица от проекти, имащи отношение към изме-
ненията на климата, като това допринася за подо-
бряване на достъпа на населението, по-специално 
на най-бедните слоеве от него, до модерни енерго-
източници.

През 2006 г. ЕИБ е отпуснала заеми в размер на 
близо 1 млрд. евро за инвестиции в енергетиката 
извън Европейския съюз, от които 594 млн. евро 
за Средиземноморието. Страните-партньори от 
средиземноморския басейн11 изпитват значителни 
енергийни затруднения, които ще се задълбочат 
през идните години с нарастването на търсенето 
на енергия. Към момента 16 млн. от живеещите в 
най-слаборазвитите части на средиземноморския 
район нямат достъп до електроенергия.

Евросредиземноморското сътрудничество пре-
следва същите енергийни цели като ЕС: гарантиране 
сигурността на доставките, конкурентоспособна 
енергетика и по-висока енергийна ефективност при 
поддържане на екологосъобразни условия. В под-
крепа на тези цели кредитите, които отпуска ЕИБ 
по линия на Механизма за евросредиземномор-
ски инвестиции и партньорство (FEMIP), са насо-
чени основно към изграждането и модернизацията 
на националната и регионалната енергийна инфра-
структура, и към подобряване на интеграцията на 
евросредиземноморските енергийни пазари, като 
това повишава сигурността на доставките за всички 
участващи страни. От 2002 г. досега в рамките на 
FEMIP са подписани 20 заема за енергийни проекти 
в средиземноморските страни-партньори на стой-
ност 2,8 млрд. евро, или 42 % от общия размер на 
финансовата подкрепа по FEMIP. 

Енергийните инвестиции изиграха важна роля 
и за страните от Африка, Карибите и Тихоокеан-
ския басейн, където през 2006 г. бяха усвоени  
185 млн. евро под формата на заеми от ЕИБ. В 
Камерун банката финансира следприватизацион-
ната програма на „АЕС Сонел” за инвестиции в ТЕЦ 
и ВЕЦ, и за подобрения на преноса и разпределе-

нието. В Гана бе подпомогнато строителството на 
газопреносна система за преноса на природен газ 
от Нигерия за Гана, Того и Бенин, а в Мали стро-
ителството на ВЕЦ, която използва водния поток 
от речното течение, ще подобри електроснабдя-
ването в самата страна, а също така в Мавритания 
и Сенегал. Освен това на Карибите ЕИБ финансира 
изграждането на парк от вятърни централи на 
Барбадос, а в Тихоокеанския регион – на ВЕЦ на о-
в Фиджи.

През последните години значителна част от 
финансираните от банката проекти в областта на 
възобновяемата енергия се осъществяват извън 
границите на ЕС.

В рамките на новата приоритетна цел в областта 
на енергетиката особено внимание ще бъде обър-
нато на проектите извън Европейския съюз, които 
спомагат за повишаване на сигурността на енерго-
снабдяването на Съюза, като изграждането на тръ-
бопроводи и терминали за втечнен природен газ за 
пренос на енергоносители към Европа.
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България

В годините, предшестващи членството в ЕС, кре-
дитирането от страна на ЕИБ в България обхва-
щаше всички важни сектори на икономиката на 
страната, от основната инфраструктура до про-
изводството и услугите, в това число подкрепа 
за малки и средни предприятия и общини, чрез 
сътрудничество с местни финансови институции. 
През 2006 г. ЕИБ одобри откриването на две кре-

дитни линии, всяка една в размер на �0 млн. евро, 
на Банка Биохим и на Банка ДСК, за финансиране 
на малки инвестиции на фирми и местни органи 
на самоуправление. Общият размер на креди-
тите на ЕИБ за България в предприсъединителния 
период бе 467 млн. евро.

През 2006 г. ЕИБ подписа меморандум за разби-
рателство с България, който предвижда рамкова 
подкрепа за отпускане на кредити от банката 
от порядъка на 500-700 млн. евро за периода 
2007-201� г., предназначени за финансиране на 
приоритетните инвестиции на правителството. 
Сътрудничеството ще се съсредоточи върху подо-
бряване и модернизация на основната инфра-
структура на страната в секторите транспорт и 
околна среда (в съчетание с безвъзмездна помощ 
от ЕС и с други финансови ресурси); предоста-
вяне на техническа помощ и експертни знания за 
определени проекти по Кохезионния и Структур-
ните фондове на ЕС, според Националния план 
за действие в рамките на инициативата JASPERS; 
и съдействие на правителството на България за 
изпълнение на Националната програма за ПЧП.

Румъния

Заемите на ЕИБ за Румъния през 2006 г. достиг-
наха 679 млн. евро. Традиционно на транспорта 
е отредена важна роля и през 2006 г. кредитите 
бяха използвани за изпълняваната понастоя-
щем национална програма за ремонт на пътната 
мрежа и за модернизация на метрото в Буку-
рещ. Макар и подкрепата на ЕИБ за инвестицион-
ните проекти на малки и средни предприятия, и 

ЕИБ и България 
подписват споразумение 

за сътрудничество на  
5 октомври 2006 г.

Страни по линия на разширяването
Отпуснати заеми през 2006 г.

(млн.)

Общо

Турция 1 827

Румъния 679

Хърватия 270

България 60

БЮРМ 10

Западни Балкани 40�

Страни по линия на разширяването 3 248

Подготовка за разширяването на 
Европейския cъюз

Сред всички страни, в които ЕИБ развива дейност извън Европейския съюз, с най-сродни 
характеристики са присъединяващите се страни и страните-кандидатки, както и страните от 
Западните Балкани, които могат да бъдат разглеждани като потенциални страни-кандидатки 
в бъдеще. През 2006 г. България и Румъния все още бяха присъединяващи се страни, но на  
1 януари 2007 г. те станаха членки на Европейския съюз.
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Форум на ЕИБ 2006 г.:
Югоизточна Европа –  
регион в развитие

Годишният форум на ЕИБ предлага възможност за актуални 
обсъждания и консултации между представители на банката, 
специалисти и високопоставени политици, учени и бизнес 
партньори. През октомври 2006 г. 600 души се събраха в Атина 
по покана на ЕИБ, за да преразгледат по какъв начин да бъде 
подпомогната политическата и икономическата интеграция в 
Югоизточна Европа, в интерес на стабилността и растежа, демо-
крацията и благоденствието. 

Участниците във форума обсъдиха по какъв начин Европей-
ският съюз да даде тласък на този процес и ролята на полити-
ческите ръководители и деловите среди в региона, които биха 
могли да съдействат и да посочат пътя за постигане на регио-
нално сътрудничество и европейска интеграция. Като се има 
предвид, че търговията и ефикасните инфраструктурни мрежи 
са в основата на икономическата динамика на региона, док-
ладчиците очертаха ролята на обществения и частния сектор 
за подпомагане на инфраструктурните проекти, насърчаване 
на трансграничните инвестиции и развитие на услугите, вклю-
чително и достъпа до финансиране на обществения сектор и 
частните предприемачи (за повече подробности от заседани-
ята вж. ЕИБ-Информационен бюлетин № 125 или посетете сайта 
на банката).

След форумите, посветени на устойчивостта на околната среда 
(Дъблин, 200� г.), на инвестициите в новите държави-членки 
(Варшава, 2004 г.), на Лисабонската стратегия (Хелзинки, 2005 
г.) и на Югоизточна Европа (Атина, 2006 г.), следващият форум 
на ЕИБ ще се проведе през септември 2007 г. в Словения и ще 
бъде посветен на инвестициите в енергетиката и на начините 
за преодоляване на изменението на климата.  
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на общините да е един от приоритетите, тя също 
така проявява активност и във водния сектор. 
Изграждането на нова пречиствателна станция за 
отпадни води в Букурещ бе подкрепено със заем в 
размер на 25 млн. евро. Сума от 41,5 млн. евро бе 
вложена за рехабилитация на общинска канализа-
ционна система, а 29,5 млн. евро бяха използвани 
за подобряване на общинската мрежа за снабдя-
ване с питейна вода. Този проект е част от Програ-
мата за развитие на инфраструктурата на малки 
и средни градове (Small and Medium-sized Towns 
Infrastructure Development Programme, SAMTID). 
Програмата поощрява по-малките общини в стра-
ната да се обединяват в сдружения и да възлагат 
експлоатацията и управлението на водните съо-
ръжения на регионални компании. Проектът ще 
подобри водоснабдяването, ще съкрати разхо-
дите и ще намали загубите от течове след под-
мяна на тръбите в системата и старите помпени 
станции, и монтирането на водомери. Заемът от 
ЕИБ се допълва от безвъзмездна помощ по Про-
грама ФАР на ЕС.

По време на форума на ЕИБ в Атина през октом-
ври 2006 г. (вж. карето по-долу), банката под-
писа рамково споразумение с Румъния, подобно 
на споразумението, което бе подписано с Бъл-
гария. Годишният размер на заемите за Румъ-

ния може да достигне 1 млрд. евро през идните 
години и банката има задължение да следи про-
ектите да бъдат финансирани и изпълнявани по 
ефикасен и икономичен начин. Очаква се сътруд-
ничеството да получи допълнителен тласък 
благодарение на продължаващото преструкту-
риране и по-видимото присъствие след откри-
ването на местно представителство на ЕИБ и на 
JASPERS, което се предвижда за началото на 2007 
г. Очаква се ръст на финансирането от страна на 
банката на инвестиции от частния сектор, поро-
ден от макроикономическата стабилност и сил-
ния постоянен приток на преки чуждестранни 
инвестиции. 

Хърватия и Турция са страни в процес на присъ-
единяване, тъй като преговорите за членство в 
ЕС вече са в ход, докато Бивша югославска репу-
блика Македония е страна-кандидатка и прегово-
рите с нея все още не са започнали. По отношение 
на тези страни и на страните от Западните Бал-
кани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Сърбия и Косово) ЕИБ има възложен от ЕС пред-
присъединителен мандат за отпускане на заеми в 
размер до 8,7 млрд. евро за периода 2007-201� г. 
Наред с това ЕИБ ще разгледа възможностите за 
допълване на заемите по мандата с кредити, които 
отпуска на свой риск. 
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Хърватия

В подкрепа на кандидатурата на Хърватия за 
членство в ЕС ЕИБ отпуска заеми за проекти, чрез 
които страната да изпълни критериите за член-
ство и да се интегрира по-бързо в Европейския 
съюз. Общата сума на заемите на ЕИБ за Хърватия 
от 2001 г. насам надвишава 900 млн. евро. Обик-
новено те са предназначени за изграждане и 
рехабилитация на инфраструктурата на страната, 
най-вече за транспортната мрежа. Такова беше 
положението и през 2006 г., когато ЕИБ отпусна 
рекордните 270 млн. за транспортна инфра-
структура, в т.ч. изграждането на последния етап 
от магистралата Загреб-Риека, който бе липсва-
щото звено в паневропейския коридор, свързващ 
унгарската граница, през Хърватия, с границата 
на Словения. През следващите години банката 
възнамерява да разшири обхвата на финансира-
нето си за Хърватия и да включи секторите околна 
среда и човешки капитал, в тясно сътрудничество 
с Комисията и Инструмента за предприсъедини-
телна помощ на ЕС (IPA).

Турция

Изминалата 2006 г. беше важна година за дей-
ността на ЕИБ в Турция. На фона на растящите 
инвестиции в страната, ускорени от началото на 
преговорите за членство в ЕС, финансирането от 
страна на ЕИБ за Турция достигна 1,8 млрд. евро 
през 2006 г., с близо 50 % повече от предходната 
година. ЕИБ партнира на местни и чуждестранни 
индустриални инвеститори и подкрепя бурно раз-
виващия се сектор на МСП чрез широка мрежа от 
местни банки. Наред с това тя финансира широко-
мащабни промишлени инвестиции, като отпусна 
175 млн. евро на „Тюрк Отомобил Фабрикасъ” (Turk 
Otomobil Fabrikasi) за проектирането и производ-
ството на товаро-пътнически моторни превозни 
средства за европейските пазари, съвместно с 
„Пежо Ситроен” и „Фиат”.

Здравите търговски връзки и ефикасно рабо-
тещата инфраструктура, в т.ч. транспортните 
коридори, ще съдействат за благоденствието на 
страната и ще подпомогнат усилията й за член-
ство в ЕС. В този дух голяма част от заемите на 
банката са предназначени за инвестиции в кому-
никациите, като изграждане на високоскоростна 
железопътна линия между Истанбул и Анкара, 
обновяване и разширяване на самолетния парк 
на турските авиолинии, а също така инвестиции в 
мобилната телефонна мрежа на „Водафон-Турция”.

Подобряването на градската транспортна мрежа 
в Истанбул също е важна област в дейността на 
банката. През 2006 г. бе отпуснат заем в размер на  
400 млн. евро за покупка на подвижен състав за 
ж.п. трасето, което свързва европейската част 
на града с квартала „Гедже“ в азиатската част и 
минава по тунел под Босфора. Изграждането 
на самия тунел вече бе подпомогнато с по-рано 
отпуснат заем в размер на 650 млн. евро. Освен 
това банката финансира с 50 млн. евро закупу-
ването на два бързоходни ферибота за премина-
ване през Босфора, всеки с капацитет за превоз 
на близо 1 200 пътника и над 200 автомобила.

В качеството си на страна в процес на присъе-
диняване, Турция ще получи бюджетни отчисле-
ния от ЕС по линия на новия инструмент на ЕС 
за предприсъединителна помощ (IPA) в периода 
2007-201� г. ЕИБ поддържа тясно сътрудничество 
с Европейската комисия и турските власти при 
определяне на бъдещите приоритетни инвести-
ции, съобразно националните планове за разви-
тие и приоритетите на ЕС. Банката има намерение 
в скоро време да открие свои представителства в 
Анкара и Истанбул. 

Западни Балкани

И в страните от Западните Балкани финансовите 
операции на ЕИБ подпомагат процеса на инте-
грация с Европейския съюз. Най-общо казано, 
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подкрепата от Европейския съюз и ЕИБ спомага 
за провеждане на политически и икономически 
реформи и за постигане на обществено помире-
ние в региона. Успехът на този процес е от жизне-
новажно значение както за тези страни, така и за 
целия Европейски съюз. През 2006 г. ЕИБ отпусна 
заеми на обща стойност 412,5 млн. евро за про-
екти в Западните Балкани, което представлява 
най-голямата сума, отпускана някога от банката в 
региона за една година. В края на 2006 г. общият 
размер на заемите от 1995 г. насам възлиза на  
2,1 млрд. евро.

ЕИБ продължава да разнообразява финансовите 
си операции в сравнително нови сектори като 
здравеопазване и образование. В Албания банката 
отпусна 12,5 млн. евро за реформа на образовани-
ето, а в Сърбия заем от 80 млн. евро бе използван 
за модернизация на клиники. Наред с това Бан-
ката разшири дейността си в подкрепа на проекти 
за подобрения на околната среда и повишаване 
качеството на живот в региона. Пример за това е 
заем в размер на 5 млн. евро за подобряване на 
общинската ВиК инфраструктура в Черна гора. 

Реконструкцията на инфраструктурните мрежи, с 
поставяне на ударението върху по-тясната реги-
онална интеграция и преодоляване на „тесните 
места“ в пътните, железопътните и енергийните 
системи, продължи да бъде първостепенна цел на 
финансирането, предоставяно от ЕИБ на Западните 
Балкани. През 2006 г. банката финансира рехабили-
тацията на пътищата в Република Сръбска (в Босна 
и Херцеговина), ремонти на пътища и мостове в 
Сърбия и Черна гора, изграждането на нов терми-
нал за пътници на ферибота в пристанище Дуръс, 
Албания, и рехабилитация на отсечки от сръбската 
железопътна мрежа, които налагаха вземането на 
спешни мерки за преодоляване на „тесните места“ 
в системата, особено като се има предвид, че 
отсечките са част от приоритетен паневропейски 
коридор. По линия на същия проект Европейската 
банка за възстановяване и развитие финансира 
закупуването на подвижен състав за сръбската 
компания за железопътен превоз.

Подготовка за разширяването на Европейския Съюз

През 2006 г. кредитните линии, предоставени на 
местни банки в подкрепа на инвестициите в МСП 
и малки общински проекти, бяха на стойност  
145 млн. евро. 

ЕИБ съфинансира значими проекти в региона 
съвместно с други международни финансови 
институции, в частност ЕБВР, Световната банка и 
Банката за развитие на Съвета на Европа, а също 
и с донори на двустранни фондове. Банката е в 
тясно сътрудничество с Европейската комисия 
и Европейската агенция за възстановяване с цел 
да изготви и съфинансира проекти, които се под-
помагат финансово от бюджета на ЕС по линия 
на новия Инструмент за предприсъединителна 
помощ (IPA).
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Механизъм за евросредиземноморски 
инвестиции и партньорство (FEMIP)

Като част от барселонския процес, и в по-
ново време от Политиката за добросъседство, 
FEMIP (Механизъм за евросредиземноморски 
инвестиции и партньорство) съдейства за ико-
номическото и социалното развитие на средизем-
номорските страни-партньори и за по-добрата 
регионална интеграция, особено предвид посте-
пенното въвеждане на зона за свободна търго-
вия с ЕС до 2010 г. В рамките на този механизъм 
банката използва широк набор от инструменти 
за подкрепа на икономическото развитие на 
средиземноморските страни-партньори. ЕИБ 
се превърна в основен финансов партньор на 
средиземноморския регион, като осигури над  
11 млрд. евро за периода 2002-2006 г., от които 
1,4 млрд. през 2006 г.

Дейността на FEMIP е насочена приоритетно към 
подкрепа на частния сектор и създаване на бла-
гоприятна инвестиционна среда, най-вече чрез 
финансиране на инфраструктура от значение за 
икономическото развитие. Освен това FEMIP се 
стреми към политика на засилен диалог с всички 
участници в евросредиземноморското парт-
ньорство както с различните институции, така и с 
представителите на частния сектор и на граждан-
ското общество. 

Политиката на ЕС за добросъседство е двигателят на дейността на ЕИБ в страните, грани-
чещи с Европа на юг и на изток. Значението на тези страни за ЕС намира отражение в реше-
ние на Съвета от 2006 г., с което ЕИБ получава нов мандат за финансиране на съседни страни 
със заеми в размер до 12,4 млрд. евро за периода 2007-2013 г. Това е най-голямата сума, 
предоставяна за операции извън ЕС, с която ЕИБ удвоява обема на дейността си в среди-
земноморските страни-партньори (без Турция) и шесткратно увеличава възможностите за 
предоставяне на кредити на страните, граничещи с Европа на изток.

Подкрепа за частния сектор през 2006 г.

Така например ЕИБ отпусна заем на Египет в раз-
мер на 200 млн. евро за голямо предприятие за 
производство на метанол. Проектът включва 
проектиране, строителство и експлоатация 
на предприятие, което ще произвежда близо  
1,� млн. тона метанол годишно, предимно за 
износ. Метанолът ще се продава и на вътреш-
ния пазар, ако търсенето от страна на египет-
ските промишлени предприятия се увеличи. 
След откриването на значителни запаси от при-
роден газ в Египет през 90-те години, египет-
ското правителство възприе стратегическата 
цел да насърчава използването на този приро-
ден ресурс като гориво на вътрешния пазар, 
като суровина в нефтохимическата промишле-
ност и като стока за износ.

Средиземноморски страни
Отпуснати заеми през 2006 г.

(млн)

Ресурси

Общо собст-
вени бюджетни

Египет 550 550 -

Мароко 290 280 10

Израел 275 275 -

Тунис 154 154 -

Сирия 45 45 -

Региона 40 - 40

Средиземноморски страни 1 354 1 304 50

Съседи на юг и на изток
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Отпуснатите под формата на 
кредитни линии 165 млн. евро 
на финансови посредници и за 
инвестиции във фондове с рис-

ков капитал, които развиват дейност в средизем-
номорските страни-партньори, бяха от ключово 
значение за дейностите на FEMIP в частния сектор 
през 2006 г. Кредитните линии, предоставени на 
банките-посредници, позволяват на последните 
да предоставят кредити на малки и средни местни 
предприятия, които в средиземноморския регион, 
както и навсякъде другаде, са важен стълб на ико-
номиката. Така например след възобновяване на 
дейността си в Израел след десетгодишно отсъст-
вие, ЕИБ отпусна заем в размер на 75 млн. евро 
на „Банк Хапоалим” (Bank Hapoalim) за подкрепа 
на МСП в областта на производството, услугите, 
здравеопазването и образованието. 

Управляваните от FEMIP рискови капитали са 
друго ефективно средство за стимулиране на 
частния сектор. През 2006 г. ЕИБ инвестира  
10 млн. евро във всеки един от следните четири 
регионални многоотраслови фондове: в Бей-
рутския фонд Euromena, в Magreb Private Equity 
Fund II, който е със седалище в региона, във 
фонда Euromed, чието седалище е в Италия, и 
във фонд SGAM Al Kantara, първият фонд, спон-
сориран от Групата на „Сосиете Женерал”. Освен 
това ЕИБ инвестира 8,5 млн. евро във фонд Horus 
Food&Agribusiness, който е специализиран в 
областта на египетското земеделие. 

Наред с това ЕИБ използва рискови капитали за 
микрокредитиране в Средиземноморието. Заемо-
получателят беше „Енда интер-арабе” (Enda inter-
arabe) от Тунис, неправителствена организация, 
която от 1995 г. е осигурила микрокредити на над 
�0 000 микропредприемачи, над 85 % от които 
жени. Това финансиране по FEMIP цели да укрепи 
капитализацията на „Енда интер-арабе” и да спо-
могне за разширяване на дейността й в най-сла-
боразвитите райони на страната. Заемът от ЕИБ 
е придружен от техническа помощ, финансирана 
със средства от бюджета на ЕС. 

Енергетика и околна среда

Вниманието, което FEMIP обръща на енергетиката 
в средиземноморския регион, е в тясна връзка с 
приоритетите на ЕС в този сектор: устойчиво раз-
витие на енергетиката, конкурентоспособност 
и сигурност на доставките. През 2006 г. банката 
отпусна 600 млн. евро за енергийни проекти в 
Египет, Мароко и Тунис, които общо съставляват 
44 % от всички средства, предоставени на среди-
земноморските страни.

За Тунис ЕИБ отпусна 114 млн. евро за изграждане 
на захранвана с природен газ електроцентрала с 
комбинирано производство в Гануш. Инвести-
цията ще спомогне да се посрещне непрекъс-
нато растящото потребление на електроенергия 

Годишен доклад  
на FEMIP
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в страната и същевременно ще увеличи инте-
реса на инвеститорите към Тунис в области като 
промишлеността и услугите, и по-специално в 
сектора на туризма. Друг заем от 260 млн. евро 
подпомогна строителството на две други елек-
троцентрали с комбиниран производствен цикъл 
в Египет. Те ще произвеждат електроенергия на 
конкурентни цени при ограничено въздействие 
на околната среда. 

С оглед разширяване обхвата на бъдещите инвес-
тиции за постигане на устойчив енергиен сектор, 
в момента се провеждат три проучвания, финан-
сирани със средства по доверителния фонд към 
FEMIP. Едното от тях е посветено на възобновя-
емата енергия в средиземноморските страни-
партньори. То се провежда съвместно с Агенцията 
за околната среда и управление на енергията 
(ADEME) и Френската агенция за развитие (AFD). 
Друго проучване изследва възможностите за 
въвеждането и финансирането на пазара на въгле-
родни кредити в средиземнорския регион, с цел 
установяване на приоритетните сектори и съста-

вяне на списък с проекти, които ЕИБ би могла да 
финансира през следващите години. Вече е започ-
нало проучване за оценка на възможностите за 
производство на биогорива, замърсяващи в по-
малка степен околната среда, в страните, вклю-
чени във FEMIP, за които в момента има само 
откъслечна информация. 

През 2006 г. ЕИБ е подкрепила проекти за опаз-
ване на околната среда в Средиземноморието в 
размер на �25 млн. евро. Задоволяването на най-
неотложните екологични потребности изисква 
финансовите средства да се насочват предимно в 
областта на водоснабдяването и санитарни усло-
вия в Израел, Мароко, Сирия и Тунис. В Мароко  
40 млн. евро бяха отпуснати за рехабилитация 
и разширяване на канализационната система в 
градските центрове в басейна на Уед Себу, който 
се намира между Таза на изток и Кенитра на атлан-
тическото крайбрежие. Заемът е предназначен за 
отвеждане на отпадни води и отточна мрежа за 
дъждовна вода, и за изграждането на вторична 
пречиствателна станция за отпадни води. Поради 

Среща на 
министрите от  
FEMIP в Тунис
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Изпълнение на новия мандат в рамките на 
FEMIP

Финансовата подкрепа е решаваща за ролята, 
която ЕИБ играе в средиземноморския район. 
Партньорството обаче задължително предполага 
политически диалог с участниците в него: заинте-
ресованите държави, частния сектор и граждан-
ското общество.

Новият мандат цели укрепване на партньорството 
и взаимодействието на три равнища. На прави-
телствено равнище стратегическата политика на 
високо равнище ще се определя на заседанията на 
Съвета на министрите на FEMIP. Първата подобна 
среща на министрите в рамките на новия ман-
дат ще се проведе в Кипър през месец май 2007 
г. На по-оперативно равнище комитет на пред-
ставители на ЕС, на средиземноморските страни-
партньори, и на Европейската комисия редовно 
ще обсъжда стратегията на FEMIP, ще предлага 
насоки на министрите по определени въпроси 
като например секторни анализи или определяне 
на нови финансови инструменти, и ще одобрява 
годишния доклад на FEMIP. И на последно място – 
конференциите на FEMIP ще привличат предста-
вители на частния и обществения сектор, учени 
и други заинтересовани лица, за да обсъждат 
темите, подбрани от Съвета на министрите. През 
2006 г. бе проведена конференция в Монако, пос-
ветена на необходимите инвестиции в транспорт-
ните мрежи на средиземноморския регион. 

Русия и другите съседи на изток

Докато ЕИБ развива активна дейност в среди-
земноморския регион от тридесетина години, то 
първият заем от ЕИБ за проект в Русия бе отпус-
нат през 200� г. Мандатът на ЕИБ за инвестиции на 
изток дълго време предвиждаше сравнително по-
малки суми от тези за средиземноморския регион. 
Но с нарастването на интереса на ЕС към тази част 
от света се разширява и мандатът на банката, като 

същественото отражение върху околната среда, 
проектът е подкрепен с лихвена субсидия, финан-
сирана от бюджета на ЕС. По линия на FEMIP 4 млн. 
евро са заделени за техническа помощ за звеното 
за управление на проекта и за укрепване на инсти-
туционалния капацитет на заемополучателя. 

В по-общ план Европейската комисия понастоя-
щем разработва дългосрочна мащабна програма 
за преодоляване на замърсяването в средизем-
номорския регион. Инициативата, известна като 
„Хоризонт 2020“ разчита на коалиция от парт-
ньори, сред които е и ЕИБ. В рамките на FEMIP 
банката ще насочи вниманието си към огранича-
ване на най-големите източници на замърсяване 
и ще подготви редица инвестиционни проекти, 
подходящи за финансиране от банките, в тясно 
сътрудничество с други международни банки и ГД 
„Околна среда“ на Европейската комисия. 

В подкрепа на Ливан 

По повод на Международната конференция на 
донорите, която се проведе в Париж през януари 
2007 г., ЕИБ обяви подкрепата си за Плана за въз-
становяване, реконструкция и реформи, изготвен 
от ливанското правителство, като се ангажира да 
предостави 960 млн. евро през следващите шест 
години за проекти от първостепенна важност в 
рамките на Програмата за публични инвестиции 
и за инвестиции в частния сектор. В качеството 
си на дългогодишен партньор на Ливан, банката 
ще продължи да оказва подкрепа за инфраструк-
турни проекти (основно в областта на транспорта 
и отпадните води) и да осигурява нови финансови 
средства в помощ на МСП, чиято дейност бе раз-
строена поради неотдавнашния конфликт. Сред-
ствата ще бъдат използвани основно за секторна 
реформа, най-вече в енергийния сектор, и за под-
помагане на частните инвестиции. В допълнение 
към това предоставянето на безвъзмездна тех-
ническа помощ ще съдейства за изготвянето и 
изпълнението на проектите и за процеса на раз-
държавяване.
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от първоначалните 100 млн. евро за Русия през 
2001 г. се достигна до мандат от 500 млн. евро 
за Русия, Беларус, Молдова и Украйна до яну-
ари 2007 г., и до новия мандат от �,7 млрд. евро 
за изброените страни и Южен Кавказ за периода 
2007-201� г. 

Първият мандат за 100 млн. евро на ЕИБ бе насо-
чен към проекти в околната среда по руското 
крайбрежие на Балтийско море. Бяха осъщест-
вени три операции в областта на водоснабдява-
нето в района на Санкт Петербург с финансиране 
от банката с общ размер от 85 млн. евро, като 
всички те бяха съфинансирани от ЕБВР и Сканди-
навската инвестиционна банка. 

Вторият мандат в размер на 500 млн. евро беше 
използван за финансиране на проекти от особен 
интерес за ЕС в Русия, Украйна, Молдова и Бела-
рус в областта на околната среда, а също така и 
в транспорта, далекосъобщенията и енергийната 
инфраструктура, която влиза в обхвата на при-
оритетните оси на трансевропейските мрежи, и 
оказва трансгранично отражение върху някоя 
държава-членка. През 2006 г. банката одобри пър-
вия заем в размер на 200 млн. евро за Украйна, за 
рехабилитация на последните отсечки от магис-

трала M-06 между Киев и Броди, по трасето на 
паневропейски коридори III и V. Проектът ще бъде 
съфинансиран от ЕБВР. 

За да може ЕИБ да оперира активно в отделните 
държави в рамките на своя мандат, е необходимо 
подписването на рамкови споразумения между 
банката и въпросната страна. В миналото подобни 
договори имаше само с Русия и Украйна, но през 
2006 г. подобно споразумение бе договорено с 
Молдова, което създаде възможност за бъдещата 
дейност на ЕИБ в страната. Финансовите опера-
ции на ЕИБ в съседните страни на изток ще бъде 
улеснено и от подписания на 15 декември 2006 г. 
Меморандум за разбирателство между Европей-
ската комисия, ЕИБ и ЕБВР, който ще засили тяс-
ното сътрудничество между трите институции в 
тези страни. 

През 2007-201� г. инвестициите в Русия, Украйна 
и Молдова, както и тези в страните от Южен Кав-
каз (Армения, Азербайджан и Грузия) ще се насо-
чат към секторите, обхванати от предишните 
мандати, но ще бъдат допълнени от нови прио-
ритетни проекти в енергийния сектор, в частност 
проекти за стратегически енергийни доставки и 
за транспорт. 

ЕИБ, ЕБВР и 
Комисията 
обединяват усилията 
си в Източна Европа, 
Южен Кавказ, Русия 
и Централна Азия
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12  В т.ч. 8,5 млн. евро по силата 
на Конвенцията от Ломе 4 bis.

Страни от Африка, Карибите,  
Тихоокеанския басейн и Южна Африка
Отпуснати заеми през 2006 г.

(млн)

Ресурси

Общо  собст-
вени бюджетни

Африка 564 1�� 4�1

Западна 218 115 103

Южна и Индийски океан 146 18 128

Централна и екваториална 101 - 101

Източна 56 - 56

В няколко региона 43 - 43

Карибите 41 10 �1

Тихоокеански басейн �7 25 1�
OCT (Отвъдморски страни  
и територии) - - -

В няколко региона 10� - 10�

АКТ-OCT 745 167 578

Южна Африка 80 80 -

ЕИБ финансира инвестиции в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТ), а 
също в страните от Азия и Латинска Америка (АЛА). Банката отпуска заеми съобразно ман-
дата, възложен от Европейския съюз, но мандатите в АКТ и АЛА се различават в значителна 
степен по своя характер. В страните от АКТ ЕИБ подпомага изпълнението на политиката на 
ЕС за развитие, докато в страните от АЛА ударението е поставено върху икономическото 
сътрудничество между ЕС и страните-партньори. 

Подкрепа за страните-партньори

Дейността на ЕИБ в страните от АКТ

Правната основа за дейността на ЕИБ в страните 
от АКТ е Конвенцията АКТ-ЕО от Котону, сключена 
между ЕС и 79 страни от АКТ. Главна цел на това спо-
разумение, което е правоприемник на конвенциите 
от Яунде и от Ломе, е намаляването и изкоренява-
нето на бедността и приобщаването на икономи-
ките на страните от АКТ към световната икономика. 
В периода 200�-2007 г. ЕИБ може да отпусне заеми в 
размер на 1,7 млрд. евро собствени средства и други 
2 млрд. евро от Инструмента за инвестиции, който 
представлява револвиращ фонд, захранван от Евро-
пейския фонд за развитие и управляван от банката. 
Инструментът за инвестиции (ИИ) е създаден в под-

крепа на инвестициите в предприятия от частния 
сектор и публични дружества, работещи на търгов-
ски начала в областта на транспорта, водния сектор, 
енергетиката и далекосъобщенията. Инструментът 
инвестира в инфраструктура, която е предпоставка 
за развитието на частния сектор. Обикновено про-
екти с важен екологичен и/или социален елемент, 
или проекти от публичния сектор в страни, които 
изпълняват програми за икономическо преструк-
туриране, имат право да ползват лихвени субсидии. 
Заемите на ЕИБ в Южна Африка попадат под отделен 
мандат, по който се предвижда предоставянето до 
825 млн. евро за периода 2000-2006 г.

През 2006 г. финансирането на ЕИБ за страните от 
АКТ бе на стойност 745 млн. евро (в сравнение с 
5�7 млн. евро през 2005 г.), от които 578 млн. евро 
от Европейския фонд за развитие12 и 167 млн. евро 
от собствените средства на банката. Създаденият в 
рамките на Споразумението от Котону Инвестици-
онен инструмент осъществи поредица от успешни 
дейности с утвърдени операции на стойност близо 
1,4 млрд. евро от 200� г. насам. Досега ударението 
недвусмислено се поставяше върху проекти, под-
крепяни от частния сектор, който съставляваше 
81 % от портфейла по Инструмента в края на 2006 
г. Ако се вземе предвид разпределението по сек-
тори, 5� % от портфейла на ИИ е предназначен за 
финансови услуги, като са постигнати добри резул-
тати, най-вече при микрофинансирането на банката 
в страните от АКТ и по-специално в африканските 
страни на юг от Сахара, и 20 % са предназначени 
за промишлени инвестиции (включително в мино-
добивната промишленост). Останалите 26 % са 
свързани с основна инфраструктура (инвестиции в 
енергетика, воден сектор, транспорт и далекосъоб-
щения). Отпуснатите от банката собствени средства 
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възлизат на �86 млн. евро в края на 2006 г., от които 
повече от половината са предвидени за проекти в 
частния сектор. Промишлеността (в т. ч. минодоби-
вът) заедно с основната инфраструктура съставля-
ват 65 % от заемите от собствени средства. 

Опазването на околната среда играе важна роля 
в страните от АКТ, особено при проектите за водо-
снабдяване и санитарни условия (вж. карето за 
водоснабдяването в Мозамбик), както и инвестици-
ите във възобновяеми източници на енергия. През 
2006 г. банката отпусна заем в размер на 9,75 млн. 
евро от собствени средства на Компанията за освет-
ление и електроенергия (Light and Power Company) 
на Барбадос за проект за ветрова енергия. Проектът 
цели премахване на използването на скъпи твърди 
горива и намаляване на изхвърляните емисии в 
атмосферата. Заемът е с лихвена субсидия, тъй като 
е свързан с опазването на околната среда. Проектът 
се финансира по линия на Инструмента за финанси-
ране във връзка с изменението на климата на ЕИБ и 
е много вероятно да получи право на регистрация 
по Механизма за чисто развитие към Протокола 
от Киото. Организаторът на проекта кандидатства 
за подкрепа по линия на Инструмента за техниче-
ска помощ във връзка с изменението на климата на 
ЕИБ, с оглед улесняване на процедурата по получа-
ване на подобна регистрация. ЕИБ също така финан-
сира със заем от 24,5 млн. евро строежа на ВЕЦ на 
о-в Фиджи.

През 2006 г. дейността на банката в Южна Африка 
бе ограничена от предстоящото изтичане на срока 
на действащия мандат в края на 2006 г. и свърза-
ния с това ограничен обем на разполагаемите сред-
ства. ЕИБ предостави заем в размер на 80 млн. евро 
собствени средства на „ЕСКОМ Холдингс Лимитед” 
за строеж на нова междусистемна връзка за пре-
нос на електроенергия с високо напрежение между 
Йоханесбург и Кейптаун. ЕСКОМ е единственото 
изцяло държавно предприятие за електроснабдя-
ване в страната. В рамките на мандата за периода 
2002-2006 г. банката финансира МСП (260 млн. евро), 
инвестира в опазване на околната среда (245 млн. 
евро) и в енергетиката (1�0 млн. евро).

Годишен доклад  
на Инвестиционния 
механизъм по 
споразумението  
от Котону

Финансови услуги

Операциите с участието на финансовия сектор, по-
специално разпределянето на средствата от местни 
финансови институции и частни инвестиционни 
фондове, обичайно преследват двояка цел - да 
съдействат за развитието на местните финансови 
пазари и да осигуряват средства за по-малки пред-
приятия, включително и микропредприятия. 

През 2006 г, чрез Инвестиционния инструмент, Бан-
ката отпусна заем за развитието на Първа ниге-
рийска банка (ПНБ) (First Bank of Nigeria), една от 
най-големите банки в страната, която предприе 
мащабна модернизация. Благодарение на изключи-
телните си позиции и предвид планираното сливане 
с „Екобанк”, ПНБ ще се превърне във водеща фигура 
в задълбочаващата се финансова и икономическа 
интеграция в Западна Африка. Тя ще използва новата 
си регионална мрежа за подобряване на обслужва-
нето на търговски и корпоративни клиенти. Заемът 
осигурява достъп на ПНБ до източник на стабилно 
дългосрочно финансиране за изпълнение на ней-
ните стратегии. Благодарение на осигурения капи-
тал от втори ред, Инвестиционният инструмент се 
превръща и в катализатор за увеличаване притока 
на частни капитали за ПНБ, вследствие на което ще 
се постигне разнообразяване на източниците й на 
финансиране.

ЕИБ подпомогна също така с 5 млн. щ.д. Кений-
ския международен фонд за МСП „Бизнес партнърс 
интернешънъл” (BPI-K) (Business Partners International 
Kenya SME Fund). „Бизнес партнърс интернешъ-
нъл” е кенийско дружество с ограничена отговор-
ност, което инвестира в нови, средни по големина 
предприятия. Фондът се съфинансира от Между-
народната финансова корпорация и „Бизнес парт-
нърс интернешънъл” (Business Partners International), 
дъщерно дружество на „Бизнес партнърс лимитед”, 
инвестиционно дружество от Южна Африка, което 
е специализирано в областта на МСП. Фондът ще 
може да разчита и на помощта и участието на регио-
налното представителство на ЕИБ в Найроби. 
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Безопасна вода за бедните в Мапуто,  
Мозамбик

През 2006 г. ЕИБ финансира подобрението и разширяването на системата за водоснаб-
дяване в Мапуто, Мозамбик със заем от 31 млн. евро. Организаторът на проекта, Друже-
ството за водоснабдяване на Мапуто, обслужва град Мапуто и околностите с население 
от 1,7 млн. жители. В този район половината от населението живее в пълна нищета и 
само 40 % имат достъп до подходяща питейна вода. Като значително увеличава достъпа 
на населението до безопасна питейна вода, проектът на ЕИБ допринася за постигането 
от Мозамбик на „Целите на xилядолетието за развитие” по отношение на водата, здра-
вето и изкореняването на бедността, които са от ключово значение за Стратегията за 
ограничаване на бедността в страната. Седмата цел на xилядолетието за развитие – 
гарантиране устойчивостта на околната среда – включва като подцели намаляване напо-
ловина на хората, които нямат постоянен достъп до безопасна питейна вода и подобрени 
санитарни условия. 

Водният проект в Мапуто преследва четири конкретни цели: увеличаване на инсталира-
ните мощности за гарантиране на постоянно снабдяване на 730 000 души, които в момента 
са свързани към съществуващата система за водоснабдяване (понастоящем системата не 
осигурява денонощно снабдяване) и увеличаване на обслужваното население с 467 000 души 
през 2010 г., и с още 145 000 души до 2014 г.; повишаване на резултатите от работата на 
системата чрез ограничаване на неотчетеното и нефактурираното потребление; разши-
ряване на обхвата на водоснабдяването, което да достигне до най-бедните райони в край-
ните квартали на града, с помощта на малки местни частни оператори, с оглед обхващане 
на още 110 000 души; и увеличаване на капацитета и финансовата жизнеспособност на дру-
жеството за водоснабдяване, което би допринесло за подобряване на водоснабдяването във 
всички градове в сферата на отговорност на организатора.

Проектът стъпва върху опита от предходни реформи в сектора и работата по подобни 
проекти на Световната банка, и обединява усилията на националната агенция по водите 
(FIPAG) (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) и правителството на 
Мозамбик, и група международни финансови организации, работещи в областта на разви-
тието: ЕИБ, Инструмента за финансиране на водния сектор на ЕС, Нидерландската компа-
ния за финансиране на развитието (FMO) и Френската агенция за развитие. Устойчивостта 
и достъпността се гарантират от съчетаването на евтино финансиране, адекватна регу-
латорна политика (особено по отношение на тарифите и институционалната независи-
мост), добре замислено и регламентирано участие на частния сектор в предоставянето на 
услуги, и участие на неправителствени организации на етапа на крайната доставка.
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Тясно сътрудничество с Европейската 
комисия

Обединяването на експертните знания и финансо-
вите ресурси на ЕИБ и на Европейската комисия се 
оказа много плодотворно. През 2006 г. двете инсти-
туции подписаха Меморандум за разбирателство за 
създаване на доверителен фонд в подкрепа на реги-
оналната инфраструктура в Африка. Благодарение 
на този фонд, който ще приема вноски и от държа-
вите-членки, Европейската комисия първоначално 
ще предостави до 60 млн. евро като безвъзмездна 
помощ под формата на лихвени субсидии, в допъл-
нение към близо 260 млн. евро в заеми от ЕИБ. 

В тази насока добър напредък бе постигнат по 
изпълнението на проекти в Етиопия, Мадагаскар и 
Мозамбик, при които заемите от ЕИБ се съчетават с 
техническа помощ и безвъзмездно финансиране по 
линия на Инструмента за финансиране на водния 
сектор АКТ-ЕО, създаден през 2004 г. за насърчаване 
и подкрепа на инвестициите във водния сектор в 

страните от АКТ. Отделно от това, по нов специали-
зиран инструмент на ЕИБ за подготовка на проекти 
във водния сектор, през следващите три години  
� млн. евро ще бъдат вложени в подготовката на 
поне осем проекта за водоснабдяване и санитарни 
условия в страните от АКТ. 

Наред с това ЕИБ бе помолена от Европейската 
комисия да предостави консултации относно изпъл-
нението по втория Инструмент за рисков капитал 
в Южна Африка, целева секторна програма в раз-
мер на 50 милиона евро за срок от пет години. Про-
грамата е продължение на успешния инструмент 
за рисков капитал от 2002 г., в който участва ЕИБ, и 
цели да осигури дялово участие и квазидялово учас-
тие в МПС, собственост на лица в исторически обу-
словено неравностойно положение в Южна Африка. 
Приносът на ЕИБ се изразява в консултиране на 
Европейската комисия на етапа на разработване и 
създаване на инструмента, и впоследствие участие 
в техническата оценка и в одобряването на предло-
женията за инвестиции, без намеса във финансовото 
управление на самите средства.
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Азия и Латинска Америка 
Отпуснати заеми през 2006 г.

(млн)

Общо

Латинска Америка 240

Колумбия 100

Бразилия 40

Еквадор 40

Перу 40

Хондурас 20

Азия 243

Шри Ланка 120

Малдиви 50

Виетнам �8

Пакистан �5

Азия и Латинска Америка 483

Перспективи

Споразумението 
от Котону беше 
подписано през 
юни 2000 г. за срок 
от 20 години, с 
отделни протоколи 
за всеки пореден 
пет до шестгоди-
шен период. Сро-
к ът  н а  п ъ р в и я 
протокол за пери-
ода 200�-2007 г. 
скоро ще изтече. 
Вторият протокол 
за периода 2008-
201� г. предвижда 

допълнително още 1,1 млрд. евро в инвестиции 
чрез инвестиционния инструмент и 2 млрд. евро от 
собствените средства на банката, към които трябва 
да се добавят още 400 млн. евро за лихвени субси-
дии и техническа помощ. В рамките на новия мандат 
за външна дейност ще бъдат предоставени 900 млн. 
евро за проекти в Южна Африка за периода 2007- 
201� г.

През следващите години банката ще работи прио-
ритетно в областта на инфраструктурата и финан-
совия сектор. В областта на инфраструктурата 
главното направление ще са базисни инвестиции 
от рода на проекти в енергетика, водоснабдя-
ване и санитарни условия. Сред приоритетите ще 
бъдат и проекти на частния сектор и регионални 
инициативи, т.е. проекти с участието на повече 
страни или с въздействие върху повече от една 
страна.  

Дейността на ЕИБ в Азия и Латинска Америка 

Мандатът на ЕИБ за оказване на финансова под-
крепа в Азия и Латинска Америка за периода 2000-
2006 г. включваше до 2,48 млрд. евро в заеми за 

инвестиции от взаимен интерес на Европейския 
съюз и страната-получател. Целта бе подпома-
гане на икономическото сътрудничество. В края 
на 2006 г. банката бе отпуснала заеми в размер на  
2,425 млрд. евро. През 2006 г. заемите на ЕИБ за 
проекти в Азия и Латинска Америка възлизаха на 
общата сума от 48� млн. евро, от които 240 млн. 
евро в Латинска Америка (Бразилия, Колумбия, 
Еквадор, Хондурас и Перу) и 24� млн. евро в Азия 
(Пакистан, Виетнам, Шри Ланка и Малдивите). 

В Латинска Америка банката подписа заем за  
20 млн. евро за Централната американска банка 
за икономическа интеграция (CABEI) за строи-
телството на пътен коридор в Хондурас, който 
да свързва Атлантическото крайбрежие с Тихоо-
кеанското. Проектът е част от регионалния план 
за действие „Пуебла-Панама“, който цели подо-
бряване на трансграничната инфрасткруктура в 
Централна Америка и Мексико. Други заеми бяха 
използвани за проектиране и модернизация на 
цифрови мобилни телефонни мрежи в Колумбия, 
Еквадор и Перу, и за финансиране на инвестиции в 
предприятията за автомобилни гуми на „Мишлен“ 
в Бразилия.

В Азия ЕИБ се включи в международните усилия 
и усилията на ЕС за облекчаване последиците от 
природните бедствия в региона, предимно чрез 
заеми за финансиране на възстановяването след 
вълните цунами в Малдивите и Шри Ланка. В 
Пакистан бе отпуснат заем за изграждане на завод 
за цимент. Този проект е важен за възстановител-
ните работи след земетресението, което връхлетя 
страната през октомври 2005 г. Във Виетнам бан-
ката финансира строителството на универсални 
магазини на самообслужване на едро на веригата 
„Метро“ (Metro Cash & Carry). 

От започването на кредитната си дейност в стра-
ните от Азия и Латинска Америка през 199� г. ЕИБ 
е отпуснала приблизително 100 заема, на обща 
стойност 4,762 млрд. евро, като 55 % от тях са за 
проекти в Латинска Америка и 45 % - за проекти 
в Азия. 
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Съгласно новия мандат на ЕИБ за периода 2007-
201� г. банката може да отпусне заеми в размер 
до �,8 млрд. евро в страните-партньорки от Азия и 
Латинска Америка. Това представлява увеличение 
спрямо предходния мандат. Новият мандат е под-
разделен на две индикативни пределни суми от 
2,8 млрд. евро за кредитно финансиране в Латин-
ска Америка и 1,0 млрд. евро в Азия. 

5�

Подкрепа за страните-партньори

С оглед по-добрата подкрепа за стратегията на ЕС 
за сътрудничество със страните от Азия и Латин-
ска Америка, секторният и географският обхват 
на мандата бе разширен. По-конкретно банката 
вече може да финансира проекти, които спомагат 
за устойчивостта на околната среда, включително 
преодоляване на последствията от изменението 
на климата, и проекти целящи гарантиране на 
сигурността на енергийните доставки за ЕС. Наред 
с това банката ще продължи да поддържа присъст-
вието на ЕС във въпросните страни чрез преки 
чуждестранни инвестиции и трансфер на техноло-
гии и експертни знания (ноу-хау). 

Мерки на ЕИБ за преодоляване на последиците от природните бедствия в Азия

Около две трети от заемите на банката, отпуснати за Азия през 2006 г., бяха вложени във 
възстановителни работи и рехабилитация в страните, които бяха засегнати от природни 
бедствия. 
Разрушителното земетресение и вълните цунами, които връхлетяха страните в Индий-
ския океан на 26 декември 2004 г., освен че взеха много жертви и причиниха страдание, при-
чиниха пълна разруха по протежение на хиляди километри по крайбрежието, оставиха над 
един милион души без покрив и нанесоха тежки поражения на инфраструктурата. 
През 2005 г. бе открита кредитна линия на стойност 50 млн. евро при изключително изгодни 
условия, предназначена за малки и средни по размер инвестиции в свързани с бедствието 
проекти в провинция Аче и Северна Суматра в Индонезия. През 2006 г. ЕИБ оказа помощ и на 
Малдивските острови. Това наложи разширяване на мандата за АЛА, тъй като страната 
първоначално не попадаше в неговия обхват. На Малдивите банката се насочи към тури-
зма, който е основен стълб на икономиката. Бе открита кредитна линия в размер на 50 млн. 
евро за частни курорти и хотели, засегнати от вълните цунами. В Шри Ланка ЕИБ откри 
кредитна линия в две направления, едното субсидирано от Централната банка, а другото 
при обичайните условия на банката. Бяха заделени 20 млн. евро със субсидирани лихвени пла-
щания в местна валута за малки по размер инвестиции за кредитополучатели, които са 
пострадали пряко от вълните цунами. Други 50 млн. евро бяха отпуснати на големи тран-
шове на кредитополучатели, засегнати пряко или косвено от природните бедствия. 
Второто голямо природно бедствие в Азия, което подтикна ЕИБ да окаже финансова под-
крепа през 2006 г., беше земетресението в Пакистан от м. октомври 2005 г. Възстановител-
ните и ремонтните работи на жилища и инфраструктура след земетресението доведоха 
до значително увеличение на търсенето на цимент в Пакистан. Предвид това и с оглед пре-
одоляване на разминаването между предлагане и търсене, и подпомагане на възстановява-
нето, ЕИБ финансира нов проект в циментопроизводството в Кайпур със заем на стойност 
35 млн. евро.
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Банката остана вярна на принципа да оползотворява по най-добрия начин финансовите си 
позиции, обусловени от подкрепата на своите акционери – държавите-членки на ЕС – за да 
осигурява финансиране на оптимална цена и по този начин да гарантира добавена стойност 
за клиентите. В изпълнение на тези цели банката се придържа към последователна финан-
сова стратегия, която включва както приемственост, така и новаторство в своите програми 
за бенчмаркови и целеви емисии. Така постигнатите резултати са от полза за заемополуча-
телите както в ЕС, така и на местните развиващи се пазари, които влизат в обсега на дейст-
вие на банката.

институции или агенции“ за трета поредна година. 
Освен това банката бе избрана за „най-обещаващ 
и най-амбициозен заемополучател през идната 
година“.

Основни валути – иновативен емитент от 
държавногарантиран клас

Програмите за бенчмаркови емисии в основните 
валути - евро (EUR), британски лири (GBP) и щ.д. 
(USD) укрепват изключителните позиции на банката 
като бенчмарков емитент на дългови инструменти 
от държавногарантиран клас в голям брой валути. 
Това продължава да бъде основна предпоставка за 
по-икономично финансиране. Бенчмарковите еми-
сии в трите основни валути на банката привлякоха 
средства в равностойност на 28 млрд. евро (59 % 
от общото финансиране). Най-големият дял от тази 
сума бе в евро (10,6 млрд.), следван от щ.д. (равнос-
тойност на 9,7 млрд. евро) и британски лири (рав-
ностойност на 8,0 млрд. евро). 

Няколко нововъведения и отличителни черти 
характеризираха дейността в основните валути 
през 2006 г. По отношение на еврото банката при-
влече 17,4 млрд. евро общо (чрез бенчмаркови 
и целеви емисии), продължи активното възпри-
емане на основните характеристики на държавно-
гарантираните емисии, в т.ч. размер на емисията 
от 5 млрд. евро за бенчмаркови емисии тип EARN1�  
– с две нови транзакции за 5 млрд. евро съответно 
в рамките на 5 и 10-годишен период. Това спо-
могна за постигане на финансово предимство, 
свързано с добрите резултати от европейските 

Финансирането в 
размер на 48 млрд. 
евро бе сравнимо с 
миналогодишното. 
Тези средства бяха 
набрани в рекорд-
ните 24 валути, в 
т.ч. шест валути в 
синтетичен фор-
мат. Увеличи се 
търсенето на неос-
н о в н и  в а л у т и 
(най-вече австра-
лийски долари), 
което доведе до 
набиране на сред-
ства в размер на  
8 млрд. евро, в 
сравнение с 6 млрд. 
евро през 2005  
г.  Въпреки това 
банката продължи 
да набира своите 
средства главно 

в основните валути (евро, британска лира, аме-
рикански долар), които достигнаха 40 млрд. евро  
(44 млрд. евро през 2005 г.). 

Положителното отношение на пазара към набира-
нето на финансови средства от страна на ЕИБ бе 
отразено в допитване на EuroWeek, по време на 
което участниците на пазара гласуваха за банката 
като „най-впечатляващ заемополучател“, „най-голям 
новатор сред заемополучателите“ и „най-добър 
заемополучател в категорията на наднационалните 

Привлечени средства през  
перидода 2002-2006 г.: 

228 млрд. евро
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13  Euro Area Reference Notes (Референт-
ни ценни книжа в еврозоната).
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облигации от държавногарантиран клас през 
2006 г. Заявеният интерес към ликвидност от дър-
жавногарантиран клас бе потвърден от увеличе-
ние в размер на 580 млн. евро на референтните 
ценни книжа през 2008 г. посредством процедура 
за разпределение на ликвидността на аукционен 
принцип. Банката остава единствен заемополуча-
тел, който допълва държавногарантирани емисии 
с бенчмаркови емисии в глобален формат, в раз-
мер на 5 млрд. евро, с падежи за бъдещи периоди 
от � до �0 години. 

Една от важните характеристики на евроориентира-
ните и структурирани в евро емисии (на обща сума 
от 6,9 млрд. евро), бе първата емисия, която бе реа-
лизирана чрез публично предлагане във всичките 
12 държави от еврозоната (под наименованието 
Европейско публично предлагане на ценни книжа 
или EPOS - European Public Offering of Securities). 
Тази емисия представляваше структурирана обли-
гационна емисия на стойност 1 млрд. евро, обвър-
зана с инфлацията в еврозоната. Това бе едно 
практично предложение, благодарение на механи-
зма за „паспортизация“, предвиден в Директивата 
за проспектите на ЕС14. Това бе първото прилагане 
на механизма за паспортизация в такъв мащаб на 
облигационния пазар. Следователно тази емисия се 
отличава с приноса си към развитието на капитало-
вия пазар в евро. 

По отношение на инструментите в британски лири 
банката запази позициите си на държател на пър-
вокласна алтернатива на британски държавни 
ценни книжа (Gilts), като общият размер на емиси-
ите в британски лири в края на 2006 г. бе равен на 
близо 10 % от пазара на ценни книжа в британски 
лири, различни от издаваните от британското пра-
вителство. В лири банката привлече общо 5,7 млрд.  
(8,4 млрд. евро). Бяха осъществени транзакции с 
15 различни бенчмаркови падежа до 2054 г., което 
представлява най-широкият диапазон на емиси-
онни падежи извън британските ДЦК. Наред с това 
бяха въведени две нови бенчмаркови линии с  
�-годишен и 10-годишен падеж. При структурира-
ните продукти банката издаде една нова обвързана 

с инфлацията емисия и увеличи обема на съществу-
ваща емисия с падеж през 2016 г., като той достигна 
обща стойност от 297 млн. британски лири. 

В щ.д. банката привлече обща сума в размер на 
17,6 млрд. щ.д. (14,2 млрд. евро), като по този начин 
се превърна в един от най-големите емитенти в 
тази валута извън САЩ. Банката емитира 5 бен-
чмаркови емисии в глобален формат, обхващащ 
всички основни падежи: �-годишни, 5-годишни, 
10-годишни (две емисии) и �0-годишни. С послед-
ния кривата на падежите на банката се удължи до 
�0 години. Това е първата бенчмаркова емисия в 
тази част на кривата след повторното въвеждане 
на „дългосрочните облигации“ от Министерството 
на финансите на САЩ. Втората нова емисия в раз-
мер на � млрд. щ.д. с 10-годишен падеж беше най-
голямата сделка с такъв падеж за заемополучател 
с рейтинг AAA извън САЩ, което доказва високата 
ликвидност на ЕИБ. Наред с това банката издаде 
две евродоларови облигации със 7-годишен падеж 
в размер на съответно 1 млрд. щ.д. и 1,5 млрд. щ.д. 
Последната емисия бе най-голямата еврооблигаци-
онна емисия в своята категория за годината. Струк-
турираните емисии възлязоха на 1,4 млрд. щ.д.  
(1,2 млрд. евро).

Разнообразяване на валутите

Извън трите основни валути банката привлече 
равностойността на 8,0 млрд. евро в 15 допълни-
телни валути. Освен това банката емитира емисии 
в синтетичен формат в шест други валути (осчето-
водени под формата на други валути за разпла-
щане) на стойност 0,6 млрд. евро. Най-големият 
прираст извън основните валути се дължи на 
емисиите в австралийски долари (AUD), а трите 
други валути, с изключение на основните, които 
допринесоха в най-голяма степен за набирането 
на средства (като във всяка от тях бяха привле-
чени средства с равностойност над 1 млрд. евро), 
са австралийският долар (AUD - 1,8 млрд. евро), 
японската йена (JPY - 1,� млрд. евро) и турската 
лира (TRY – 1,1 млрд. евро).

Привличане на средства: стратегия, която осигурява добавена стойност за клиентите

14  Директивата въвежда ефикасен 
механизъм за „паспортизация“ на 
проспекти в държавите-членки на 
Европейския съюз: проспект, одо-
брен от компетентен орган в една 
държава-членка („регулаторен ор-
ган на издаващата държава-член-
ка“) може да бъде използван като 
валиден проспект във всяка друга 
държава-членка („приемна държава-
членка“), без това да налага допъл-
нително одобряване на проспекта 
(„взаимно признаване“).
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чешки крони (CZK), унгарски форинти (HUF) и полски 
злоти (PLN). 

Извън Европа значително развитие бе постигнато по 
отношение на валутите на страните-партньори в сре-
диземноморския регион и Африка. Особено внима-
ние заслужава първата емисия на банката в египетски 
лири (EGP), която към момента на своето пускане бе 
също така синтетичната емисия с най-дълъг срок на 
този пазар, и емисии в ботсуанска пула (BWP) и нами-
бийски долари (NAD), и двете нов продукт за между-
народен емитент (в синтетичен вид). В същото време 
банката запази водещите си позиции по отноше-
ние на южноафриканския ранд (ZAR), като привлече  
2,8 млрд. ранда (�12 млн. евро), като съответно увеличи на  
4,5 млрд. ранда 8 %-та емисия с падеж през януари 201� 
г., като тя се превърна в най-голямата и най-ликвидна 
емисия на европазара в рандове. Що се отнася до дру-
гите райони, бе пусната първата синтетична емисия в 
индонезийски рупии (IDR) и повторни емисии в синте-
тичен вид в бразилски реали (BRL), и руски рубли (RUB). 

Въздействие върху развитието

ЕИБ продължи да играе важна роля за насърчаване 
развитието на валутите на новите държави-членки, 
присъединяващите се страни/страните в процес на 
присъединяване и страните-партньори на ЕС. Привли-
чането на средства в тези и други валути на страни в 
сферата на финансиране на банката спомага за пре-
махване на валутния риск, поради възможността за 
съчетаване на финансирането с вторично отпускане 
на заеми. 

Сред валутите на новите държави-членки и страните 
в процес на присъединяване най-голямото търсене 
отново бе на турски лири, като в тази област банката 
привлече равностойността на 1,1 млрд. евро и про-
дължи да повишава своята ликвидност и кривата на 
доходност. Банката пусна първите си облигации с про-
менлива лихва в български лева (BGN). Тя емитира 
също така и емисии в � други валути от същия район (в 

Подписани договори и привлечени средства през 2006 г.* спрямо 2005 г. 

(в млн. евро)

Преди суапови операции: След суапови операции:

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,�% 19 �11 �8,8% �1 820 66,2% �2 179 64,6%

CZK 18 0,0% 18 0,0% 19 0,0%

DKK 2�5 0,5% 2�5 0,5%

GBP 8 �92 17,5% 10 057 20,2% � 067 6,4% � 096 6,2%

HUF 110 0,2% 222 0,4% 97 0,2% 5� 0,1%

PLN �2 0,1% 7� 0,1% �2 0,1% 49 0,1%

SEK �09 0,6% 174 0,4% �09 0,6% 468 0,9%

Общо в ЕС 26 5�5 55% 29 8�8 60% �5 577 74% �5 864 72%

AUD 1 840 �,8% 692 1,4%  

BGN 102 0,2%

CHF 70� 1,5% 709 1,4% 259 0,5% 

HKD 101 0,2%

ISK 501 1,0% 162 0,�%

JPY 1 277 2,7% 1 �52 2,7%  

MXN 18� 0,4%

NOK 424 0,9% �8 0,1% 88 0,2% �8 0,1% 

NZD 9�� 1,9% 1 077 2,2%  

TRY 1 095 2,�% 1 222 2,5%  

USD 14 225 29,6% 14 �09 28,7% 12 �05 25,6% 1� 581 27,�%

ZAR �12 0,7% 219 0,4% 80 0,2% 6� 0,1%

Общо извън ЕС 21 515 45% 19 962 40% 12 47� 26,0% 1� 941 28,0

ОБЩО 48 050 100% 49 800 100% 48 050 100% 49 805 100%

*  Привлечени средства в съответствие с глобалната оторизация за привличане на средства за 2006 г., в т.ч. 2,9 млрд. евро, които са привлечени предварител-
но през 2005 г. по програмата за 2006 г.
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с най-дълъг срок към момента на емитирането 
й. На пазара на датски крони (DKK) банката еми-
тира 2 %-ни дългосрочни облигации с необла-
гаем капиталов прираст (2 %, падеж юни 2026 г., 
2,6 млрд. DKK), пусната в отговор на инвеститор-
ски интерес към изгодни в данъчно отношение 
продукти в сегмент, който се подкрепя от пра-
вителството. На пазара на шведски крони (SEK) 
банката издаде първата международна емисия 
облигации, вързани към инфлацията, емитирани 
от наднационален емитент (1,5 млрд. SEK с падеж 
през 2020 г.). Банката присъства и на пазара 
на исландски крони (ISK) и на норвежки крони 
(NOK). Общо банката привлече равностойността 
на 2,2 млрд. евро във „всички останали европей-
ски валути“.

Ръст в азиатско-тихоокеанския регион

ЕИБ укрепи позициите си на водещ емитент 
на азиатско-тихоокеанските пазари, като при-
влече общо равностойността на 4,2 млрд. евро. 
В австралийски долари (AUD) банката постигна 
най-висок ръст и най-големи емисионни обеми 
в неосновни валути (�,0 млрд. AUD спрямо  
1,2 млрд. AUD през 2005 г.) и бе най-големият 
(чуждестранен) емитент на облигации „кенгуру“. 
На този пазар банката пусна първите облигации 
„кенгуру“, вързани към процента на инфлацията, 
за 250 млн. австралийски долара, вързани към 
индекса на потребителските цени, с падеж през 
2020 г. Освен това банката привлече равностой-
ността на 0,9 млрд. евро в новозеландски долари 
(NZD). На пазара на японски йени (JPY) внимание 
заслужава глобалната 20-годишна емисия в раз-
мер на 50 млрд. йени, която по време на издава-
нето й беше единствената бенчмаркова емисия с 
лихва в класа на държавногарантираните на меж-
дународния пазар. В хонгконгски долари (HKD) 
банката пусна двугодишни облигации за 1 млрд. 
HKD, които бяха първата наднационална транзак-
ция след въвеждане на облекчен правен режим в 
Хонг Конг, който разрешава емисии с падеж под 
� години. 

„Начин да се инвестира в Европа“
ЕИБ като емитент

Съвместният акционерен капитал на държа-
вите-членки на ЕС е в основата на първоклас-
ното качество на кредитите на ЕИБ, а нейните 
облигации са „начин да се инвестира в Европа“.
➾  Тъй като акционерите на банката са всички 

държави-членки на ЕС, това означава че обли-
гациите на ЕИБ представляват уникална, 
диверсифицирана инвестиция в класа на дър-
жавногарантираните.

➾  На банката бе присъден рейтинг AAA от 
трите големи агенции за кредитен рейтинг, 
което неизменно означава стабилни прогнози 
за ЕИБ. 

➾  Стратегическият подход към пазарите 
включва сериозно внимание към ликвид-
ността и прозрачността. Това съчетава 
комплексни бенчмаркови програми в трите 
основни валути на банката (евро, британски 
лири, щ.д.) с целеви емисии в широк спектър 
от валути и продукти.

➾  ЕИБ е един от най-големите и чести кредито-
получатели на международните капиталови 
пазари. През 2006 г. емисиите й бяха на обща 
стойност 48 млрд. евро. 

➾  В исторически план банката е дала своя при-
нос за развитието на капиталовите пазари 
във валутите на новите държави-членки, при-
съединяващите се страни, страните в процес 
на присъединяване, и страните-партньори на 
ЕС. Емисиите в местна валута на тези пазари 
допринасят за развитието на кредитира-
нето. 

Отвоюване на нови пространства в други 
европейски валути

Банката пусна нова бенчмаркова емисия в швей-
царски франкове (CHF) с �0-годишен падеж на 
стойност �00 млн. франка, като това бе емисията 
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 Корпоративно управление 

Филип Мейстад 
с еврокомисаря 
Данута Хюбнер
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Инструментариум и инициативи в ЕС

Активното сътрудничество между Комиси-
ята и ЕИБ през 2006 г. позволи въвеждането 
на нови съвместни финансови инструменти 
и механизми за периода 2007-201� г. В под-
крепа на прилагането на политиките си днес 
ЕС разполага с по-голям бюджетен и банков 
ресурс откогато и да било, предвид съчета-
ния ефект от използването на средства от 
бюджета на ЕС и 48 млрд. евро, привличани 
от ЕИБ на капиталовите пазари всяка година. 

Групата на ЕИБ въведе по-ясни процедури за 
сътрудничество с Европейската комисия като 
даде ход на три нови съвместни инициативи, 
които да позволят на държавите-членки по-
широко да използват средствата от Европей-
ските структурни фондове – разполагаемите 
суми по които бяха увеличени в значителна 
степен до �08 млрд. евро за периода 2007-
201� г. Сега вече е възможно част от Струк-
турните фондове да бъдат пренасочени за 
целите на финансовия инженеринг в обла-
сти, които подпомагат МСП и микропредпри-
ятията (JEREMIE) или за социално развитие 
в градовете (JESSICA). Третата инициатива 
(JASPERS), финансирана от Комисията, Гру-
пата на ЕИБ и ЕБВР, предоставя безплатна 
техническа помощ за избор и изпълнение на 
инфраструктурни проекти в новите държави-
членки, които са избираеми за финансиране 
по Структурните фондове. Вече са опреде-
лени няколко проекта в рамките на тези ини-
циативи. Техническата помощ не поражда 

задължение за искане на финансиране от ЕИБ 
или ЕБВР.

В този дух ЕИБ и Комисията обединиха усили-
ята си за ускоряване разработването на амби-
циозна програма за енергийни и транспортни 
ТЕМ чрез създаване на инструмент за струк-
турирано финансиране и гаранционен фонд 
за ТЕМ с оглед по-лесното осигуряване на 
средства за високорискови проекти. Тези два 
финансови инструмента ще изиграят ролята 
на катализатори при привличане на допълни-
телни публични и частни средства в подкрепа 
на ТЕМ в размер до 20 млрд. евро.

В подкрепа на иновациите и научноразвой-
ната дейност в ЕС, ЕИБ и Комисията са в про-
цес на създаване на нов механизъм за научни 
изследвания на стойност 1 млрд. евро, който 
се съфинансира от банката и Седмата рам-
кова програма за научно и технологично раз-
витие. Този финансов инструмент също ще 
позволи поемането на по-големи рискове и 
ще привлече частни капитали за участие в 
проекти, които са важни за конкурентоспосо-
бността на промишлеността в ЕС. По искане 
на Европейския съвет от декември 2005 г. 
по тази линия могат да бъдат привлечени 
допълнителни заемни средства в размер на  
10 млрд. евро в периода 2007-201� г.

В същото време ЕИФ има готовност да даде 
нов тласък на подкрепата за МСП чрез увели-
чение на капитала, което е в процес на подго-
товка, и чрез предоставяне на още 1,1 млрд. 
евро по линия на Рамковата програма „Кон-

Диалогът с европейските институции, които подлагат на обсъждане и определят поли-
тиката на ЕС, е важен за определяне на рамката на дейността на ЕИБ както вътре в ЕС, 
така  и  извън  него.  Европейската  комисия  съвместно  с  ЕИБ  подготви  обсъждания  и 
решения през 2006 г., които ще определят насоката на дейността на банката през след-
ващите години. ЕИБ участва в Съвета на финансовите министри (ECOFIN) и редовно си 
взаимодейства с Европейския парламент.

Градивно сътрудничество с ЕС и сродните 
финансови институции
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курентоспособност и иновации“ за пери-
ода 2007-201� г., която цели внедряването на 
новаторски финансови продукти най-вече за 
стартиращи МСП.

Развитие и сътрудничество извън ЕС

Изминалата 2006 година бе важна за ЕС също и 
поради възлагането от Съвета на нови мандати 
за дейността на банката в партньорски страни 
извън ЕС. ЕИБ ще отпусне заеми в размер на  
27,8 млрд. евро в периода 2007-201� г., гаранти-
рани от бюджета на ЕС. Освен това Комисията 
и ЕИБ вече учредиха нов доверителен фонд за 
финансиране на инфраструктурата в Африка на 
юг от Сахара. 

С оглед постигане на съгласуваност извън ЕС, 
бюджетното финансиране от ЕС и ЕИБ също 
ще се координира много внимателно с други 
финансови институции, които развиват дей-

През м. юли ЕИБ и 
Европейската комисия 

(ГД „Регионална 
политика“) подписаха 

Споразумение за 
финансирането  

по JASPERS

ност в същия регион. За постигане на тази цел 
през 2006 г. ЕИБ подписа споразумения с Френс-
ката агенция за развитие (Agence française de 
développement), Германската банка за развитие 
(Kredietanstalt für Wiederaufbau) и сдружението 
на европейските институции за финансиране 
на развитието – група от 14 двустранни банки 
за развитие – както и с ЕБВР и Световната банка. 
Европейската комисия бе страна по много от 
тези споразумения.

Сътрудничеството с други международни финан-
сови институции също допринесе за нови еко-
логични инициативи, в частност създаването 
на фондове за въглеродни кредити за справяне 
с измененията на климата, и за съставянето на 
обща харта относно Европейските принципи за 
околната среда, които да се прилагат по отно-
шение на финансирането на проекти както в 
Европейския съюз, така и извън него. Съвмест-
ното финансиране на проекти извън ЕС винаги е 
съществувало, но новите споразумения ще дадат 
нов тласък на тази дейност. 
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Предоставяне на информация на 
обществеността 

Предоставянето на информация на обществе-
ността е неразделна част от ангажимента, поет 
от банката по отношение на прозрачността. На  
28 март 2006 г. Съветът на директорите на ЕИБ 
одобри преработената Политика за обществено 
разгласяване на информация, като по този начин 
приведе политиката на банката за обществения 
достъп до информация от 2002 г. в съответствие със 
сега действащите стандарти за прозрачност, евро-
пейските политически инициативи и международ-
ните принципи. С цел заинтересованите страни да 
дадат своя принос в прегледа на политиката, бяха 
проведени обществени консултации. Разговорите 
се проведоха в два кръга и участниците дадоха 
своя съществен принос. ЕИБ възприе много гъвкав 
подход по отношение на графика и процедурите с 
оглед провеждане на възможно най-широки кон-
султации. Резултатите бяха приети положително 
както от участниците, така и от банката. След това 
беше публикуван доклад за проведените консулта-
ции, в който се описва начинът на тяхното провеж-
дане, предложенията на заинтересованите страни 
и мотивираното становището на банката относно 
степента им на приемливост. 

Новата политика за разгласяване на информация 
се основава на принципа за възможност за пре-
доставяне на информация, според който цялата 
информация в разпореждане на ЕИБ подлежи на 
предоставяне при поискване, освен ако няма осно-
вателни причини за противното. В качеството си на 
банкова институция ЕИБ спазва определени огра-
ничения при разкриването на информация, които 
са заложени в политиката относно нейното пре-
доставяне. Тази политика ще се подлага на офици-
ален преглед на всеки три години. Освен това през 
първата половина на 2007 г. банката ще извърши 
преглед от правна гледна точка на политиката, за 

да изпълни разпоредбите на Регламента от Аархус 
относно прилагането от институциите и органите 
на ЕС на разпоредбите на Конвенцията от Аархус, 
свързани с достъпа до информация, общественото 
участие във вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. 

Интернет страницата на ЕИБ е от основно значе-
ние за обществения достъп до информация с над 
� млн. посетители годишно през 2006 г., както и 
информационното гише на ЕИБ (Infodesk), което 
е обработило около �0 000 искания за информа-
ция от различни заинтересовани групи. Списъ-
кът с предстоящи проекти на банката, качен на 
интернет страницата на ЕИБ, има изключително 
значение за политиката за разгласяване на инфор-
мация. ЕИБ спазва ангажимента си да публикува 
обобщена информация в интернет за проекти, 
които възнамерява да финансира. Информация 
за всички проекти следва да се разгласява преди 
те да бъдат одобрени от Съвета на директорите, 
освен в случаите на правомерно спазване на изис-
кванията за поверителност, които в някои случаи 
са обосновани по отношение на проекти в частния 
сектор. Когато по даден проект се налага извърш-
ването на оценка за въздействието върху околната 
среда (ОВОС), банката се задължава да осигури 
препратка в списъка с проекти към нетехниче-
ското резюме на ОВОС, а за проекти извън ЕС, 
към документ равностоен на това резюме, заедно 
със Становище за въздействието върху околната 
среда. След получаване на одобрението на Съвета 
на директорите и подписването на заема, всички 
финансирани проекти се отразяват в Годишния 
доклад на банката.

Отношения с организациите на 
гражданското общество

Отношенията на ЕИБ с организациите на граж-
данското общество, в т.ч. неправителствени 

Откритостта и прозрачността са от решаващо значение за съхраняване и повишаване на 
доверието в ЕИБ и отчетността пред акционерите и гражданите на Европа и извън нея.

Прозрачност и отчетност
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организации (НПО) и други групи по интереси, про-
изтичат от осъзнаването на ценния принос, който 
тези организации могат да имат в разработването 
на политиката на банката. Наред с това те могат да 
съдействат на банката да вникне във въпросите от 
местно значение и да предоставят полезни сведе-
ния по проектите. 

Звеното за връзки с гражданското общество към 
отдел „Комуникации“ съгласува връзките на банката 
с неправителствените организации и другите заин-
тересовани страни. То има за задача да гарантира 
координацията и качеството на обмена и поддържа 
връзка с гражданското общество. Във вътрешно-
банков план звеното координира връзките с граж-
данското общество и въпросите свързани с него и 
заедно с отдел „Човешки ресурси“ и външни екс-
перти провежда вътрешнобанкови разяснителни 
програми и програми за изграждане на капаци-
тет за взаимодействие с гражданското общество, в 
които се включват служителите на банката. 

Взаимодействието с гражданското общество през 
2006 г. премина под знака на нови форми на взаи-
модействие. На първо място банката започна парт-
ньорство със специализирани организации, някои 
от целите на които съвпадат с тези на банката, като 
например Лисабонската стратегия на ЕС, устой-
чивото развитие, опазването на околната среда, 
намаляването на бедността. Освен това банката 
подписа споразумение за биоразнообразието със 
Световния съюз за опазване на природата (IUCN). 
То представлява рамката за съвместни инициативи 
по въпроси на биоразнообразието и за сътрудни-
чество, свързано с някои аспекти на дейността на 
ЕИБ, като Световният съюз за опазване на приро-
дата предоставя експертни мнения относно иници-
ативите, политиката и стратегиите на банката под 
формата на прегледи на насоките за извършване 
на финансовоправни анализи или като помощ при 
наблюдение на определени аспекти на проекти, 
финансирани от ЕИБ. Наред с това Световният съюз 
за опазване на природата подпомага и вътрешно-
банковото обучение, и усилията за разясняване на 
въпросите в сферата на биоразнообразието. 

Друго важно нововъведение, което допринесе за 
повишаване качеството на отношенията с органи-
зациите на гражданското общество, е новата прак-
тика на обществено допитване по определени 
политики, стратегии или насоки. След успеха на 
обществените консултации по политиката на ЕИБ 
за разгласяване на информация, банката реши да 
започне през 2007 г. подобни консултации по отно-
шение на политиката, насоките и процедурите за 
борба срещу корупцията, измамите, изпирането на 
пари и финансирането на тероризма.

ЕИБ държи да запази и доразвие отношенията си 
с НПО, които поддържат каузи от важно значение, 
като провеждат кампании в полза на дейността на 
ЕИБ. През последните години се засили обменът 
с тези организации и той придоби диалогичност. 
Доказателство за това е участието на банката в про-
яви, проведени от тези организации по въпроси 
свързани с ЕИБ, като конференцията за незави-
сим механизъм за вътрешен контрол и обжалване 
в банката, която бе организирана в Брюксел през 
ноември 2006 г., съвместно от Мрежата за наблю-
дение на дейността на международните финансови 
институции в Централна и Източна Европа (CEE 
Bankwatch Network) и други НПО. 

Като част от редовните си семинари за НПО и 
други представители на гражданското общество, 
банката проведе два семинара през 2006 г. Про-
летният семинар в Брюксел бе посветен на НИРД 
и иновациите в рамките на Лисабонския процес, 
на формирането на човешкия капитал, и на ролята 
на гражданското общество в цикъла на изготвяне 
на проекти от страна на банката. Есенният семи-
нар в Берлин бе посветен на триединството околна 
среда – изменение на климата – енергетика. Сред 
темите в дневния ред бе и корпоративната соци-
ална отговорност. 

През 2006 г. банката получи от НПО над 100 запит-
вания и искания за предоставяне на информация. 
Една трета от тях бяха свързани с проекти за пътен 
превоз, предимно в новите държави-членки и стра-
ните-кандидатки. 



Доклад за дейността 2006 6� Група на ЕИБ

Прозрачност и отчетност

Отваряне навън

През 2006 г. комуникационната стратегия на банката включваше публи-
куването на широк спектър от доклади и брошури, посветени на опреде-
лени страни, сектори, теми, години и оценки, на езиците на Общността 
и на други езици, в зависимост от нуждите. Банката полага непрестанни 
усилия информацията на интернет сайта да е изчерпателна и актуална. 
Личните контакти също не са излезли от мода. Точно обратното, члено-
вете на Управителния комитет и професионалните служители участваха 
в множество събития, организирани от ЕС или от национални институции, 
професионални организации, или посветени на конкретни теми, целящи по-
доброто запознаване с дейността на банката и с финансовата подкрепа, 
която тя може да осигури. 
Освен това банката взе участие в около 30 подбрани мащабни прояви с 
бизнес щанд, на който се предлагаше цялата необходима информация за 
нейната дейност. Така беше по време на изложението Carbon Expo в Кьолн и 
Зелената седмица в Брюксел през май 2006 г., изложението Carbon Expo Asia 
в Пекин и Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел през 
октомври, и Европейските дни на развитието през ноември, също в Брюк-
сел.
Групи със съответната подготовка, които са заинтересовани от дей-
ността на банката, също биват канени както в седалището й в Люксем-
бург, така и в останалите нейни представителства. Около 2 200 студенти, 
специалисти, високопоставени политици, дипломати и местни представи-
тели от над 40 страни са посетили централата в Люксембург през 2006 г.
Честванията по случай 50-та годишнина от подписването на Договора 
от Рим през 2007 г. ще бъдат чудесна възможност за отваряне навън, тъй 
като тогава банката ще се присъедини към институциите на ЕС в търже-
ствата, които ще включват срещи с деловите и политическите среди на 
високо равнище и конференции. Вместо да обръща поглед назад към дости-
женията от миналото, 50-та годишнина на банката през 2008 г. ще бъде 
повод за отправяне на поглед към бъдещето и за утвърждаване на ролята 
й като банката на ЕС и на неговите граждани. Поредица изнесени навън про-
яви, публикации и други промоционални дейности ще привлекат внимани-
ето към прозрачността, съвременното корпоративно управление, новите 
кредитни продукти и добавената стойност, която банката осигурява при 
операции в Европейския съюз и извън него. Откриването на новата сграда 
на ЕИБ, в съседство с настоящата й централа в Люксембург, е планирано да 
съвпадне с годишната среща на Съвета на гуверньорите през юни 2008 г. и 
ще се превърне в едно от значимите събития по време на тържествата по 
повод 50-та годишнина на банката.

Среща с НПО  
през 2006 г.
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ЕИБ и университетите взаимно се учат

Университетските учени искат да научат повече за дейността на ЕИБ, а банката би искала 
да се поучи от академичните резултати, постигнати от тези учени в съответните обла-
сти. За да подпомогне този двустранен обмен през 2006 г. ЕИБ поде Инициативата за подкрепа 
на университетските изследвания, която предвижда отпускането на безвъзмездна помощ за 
научноизследователски центрове в ЕС, стажове за млади учени и финансова подкрепа за под-
брани университетски мрежи. 

Научноизследователските центрове получават безвъзмездна помощ в размер до 100 000 евро 
годишно за срок от три години за разширяване на изследователската работа в области от 
особен интерес за ЕИБ. На конкурсни начала банката е определила четири университета, 
работещи по четири изследователски теми от изключително важно значение: финансова 
и икономическа оценка на въздействието върху околната среда (университет „Ка Фоскари”, 
Венеция), технологична оценка и ускоряване на иновациите (университета в Болоня), пуб-
лично-частни партньорства (Политехнически университет, Мадрид), и социални измерения 
на устойчивото развитие (университет „Оксфорд Брукс”).

За млади научни работници ЕИБ предлага стажове за изпълнение на проекти, които са предло-
жени от банката и се провеждат под съвместното ръководство на университетски научен 
ръководител и на ръководител от страна на ЕИБ. 

Университетските мрежи, които работят по 
теми от особен интерес за ЕИБ, също могат да 
получат финансова подкрепа, и при спазване на 
определени условия могат да бъдат обозначени 
като „Университетска мрежа на ЕИБ“.
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Семинар на тема 
„Европейските 
университети в 
търсене на високи 
достижения”, 
проведен в 
централата 
на банката в 
Люксембург на  
17 ноември 2006 г.
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Одит, контрол и оценка

За целите на отчетността пред външни лица и инсти-
туции банката е въвела система за контрол на всички 
свои дейности. Някои от тези мерки за контрол про-
изтичат от устава на банката, други са уредени с 
вътрешни нормативни актове, а трети се прилагат от 
независими органи на външния контрол. 

Одитният комитет е учреден по силата на устава 
на ЕИБ. Той се отчита пряко на Съвета на гувер-
ньорите, съставен от министрите на финансите на 
държавите-членки на ЕС. Комитетът удостоверява, 
че операциите на банката са проведени в съответ-
ствие с процедурите, залегнали в устава и правил-
ника за дейността, и счетоводните книги са водени 
надлежно. Фирмата за външен одит „Ърнст & Йънг“ 
подпомага Одитния комитет в изпълнението на 
задачата му. Дирекция „Управление на риска“ 
наблюдава кредитния, пазарния и оперативните 
рискове, докато „Управленски контрол“ следи про-
цесите на преобразуване на стратегията в цели 
и оперативни планове. Служителят по защита на 
данните се грижи за защитата на личните данните 
на служителите, които работят за Групата на ЕИБ. 

Службата за вътрешен контрол следи банката 
и служителите й да спазват всички приложими 
закони, регламенти, етични кодекси и стандарти 
за добри практики и изпълнява ролята на предо-
хранителен механизъм за разкриване на потенци-
ални нарушения на правилата за етично поведение 
и почтеност. Тя извършва предварителни (ex-ante) 
проверки за съответствието на новите политики, 
процедури, продукти и операции с планираните 
дейности. Службата също така наблюдава операци-
ите по отпускане на заеми и привличане на капи-
тали, при които участват организации, намиращи 
се в офшорни зони. 

Независимият Главен инспекторат обединява зве-
ната „Вътрешен одит” и „Оценка на операциите”, 
двете основни функции на последващия контрол 
(ex-post). Той играе съществена роля в съблюда-

ване на мерките за контрол, подобряване на опе-
рациите и процеса на прозрачност и отчетност. 
Звеното за вътрешен одит осигурява увереност в 
разумни граници относно полезността и ефектив-
ността на системите за вътрешен контрол и свър-
заните с тях процедури. Той също така се намесва 
в случаите на съмнения за измами, корупция или 
други неправомерни действия във връзка с про-
екти, които се финансират от Групата на ЕИБ, или са 
с нейно участие. Звеното за Оценка на операциите 
извършва последваща оценка на представителна 
извадка от проектите и програмите, финансирани 
от банката, а също така и на дейността на ЕИФ. 
Докладите му се обсъждат от Съвета на директо-
рите и се публикуват на интернет страницата на 
банката. През 2006 г. звеното завърши оценката на 
инвестициите на ЕИБ в проекти, свързани с обра-
зованието и професионалното обучение, с тран-
сграничните трансевропейски мрежи, с дейността 
по предоставяне на кредити в страните от АКТ, 
съгласно Конвенцията от Ломе IV, доверителния 
фонд към FEMIP (техническа помощ в начален етап 
и операции с рискови капитали в Средиземномо-
рието), и инвестициите на ЕИФ във фондове за рис-
ков капитал.

Европейската сметна палата проверява усвоява-
нето на средствата на Общността, които са в раз-
пореждане на банката. Банката работи в тясно 
сътрудничество със службата за борба с измамите 
(OLAF) и с Европейския омбудсман. През 2006 г. бе 
сформирана служба по жалбите, пряко подчинена 
на главния секретар, която разглежда постъпили 
отвън жалби, получени от банката директно или 
чрез Европейския омбудсман. През 2007 г. измене-
ната политика относно жалбите и възможностите за 
защита ще бъде оповестена пред обществеността.
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Доклад за корпоративната социална отговорност

От 2005 г. ЕИБ публикува годишен доклад за корпоративната социална 
отговорност, в който се предлага подробна информация за управлението 
на банката и дейността й в областта на околната среда, а също така и 
информация от по-общ характер. Докладът е на разположение на интер-
нет страницата на ЕИБ (www.eib.org) или може да бъде поръчан безплатно. 
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Кадрова поли-
тика и подбор

 
П р е з  2 0 0 6  г . 
основно направле-
ние в набирането 
на кадри на ЕИБ 
продължи да бъде 
оперативната дей-
ност по области, 
като приоритетно 
значение имаше 
изпълнението и 
кадровото осигу-
ряване по иници-
ативата JASPERS 

(подготовка на проекти и техническа помощ за 
новите държави-членки). През 2006 г. численият 
състав на ЕИБ достигна 1 �6915 души. Бяха попъл-
нени 102 вакантни длъжности (66 ръководни 
длъжности и �6 на сътрудници). От 66-мата ново-
постъпили на ръководни длъжности 58 % бяха 
мъже и 42 % - жени. Деветнадесет от 102-та ново-
постъпили бяха от новите държави-членки. През 
2006 г. в банката постъпиха около 17 000 молби за 
работа.

Професионално развитие на служителите

Въведените промени в системата за заплащане 
на труда на служителите наложи необходимостта 
от преразглеждане и осъвременяване на систе-
мата за атестиране и повишение. Системата за 
повишение се основава на длъжностната роля на 

служителя (отговорности и правомощия, с които 
е свързана дадена длъжност). Доизясняването 
на тази роля продължи и през 2006 г. В съответ-
ствие с това бяха ясно очертани както постоянно 
действащите, така и променливите критерии за 
повишение. Банката разработи и други насоки на 
политиката за повишение въз основа на резулта-
тите от работата. Така например програмата за 
кредитен риск, разработена от звеното за обуче-
ние към отдел „Човешки ресурси“, се изпълнява 
пълноценно и участието в нея на специалистите 
по заеми и кредитните експерти се смята за задъл-
жително.

Здравни и социални грижи за служителите

От създаването на собствена медицинска служба 
през втората половина на 2005 г. банката влага 
все повече усилия в разкриването и предотвратя-
ването на рисковете от професионални заболява-
ния и утвърждаването на здравословни условия 
на труд и високо благосъстояние. Наред с всички 
здравни прегледи, предхождащи назначаването и 
дейностите по годишните медицински прегледи, 
предлагани на служителите, се провежда и кам-
пания за добро здраве, мерки за насърчаване и 
улесняване на интеграцията след продължително 
отсъствие по болест и подобрени здравни услуги 
по време на командировка. Освен това банката 
осигурява и обучение на служителите, които са 
заявили желание да се присъединят към ново-
сформираното ведомствено звено за оказване на 
първа помощ.

За да откликне на необходимостта от коригиране 
на максималния размер на здравната застраховка 

Администрация и личен състав на ЕИБ

И 2006 г. бе година на промени за отдел “Човешки ресурси” на ЕИБ. Много усилия бяха 
вложени в разработването на нова стратегия, основана на три стълба: отлична кадрова 
политика, мотивация и професионално развитие на служителите и осигуряване на тях-
ното благосъстояние (здравословни и безопасни условия на труд), като в същото време се 
работи за подобряване на административното обслужване чрез неговото опростяване и 
оптимизиране.

15  В тази цифра са включени служи-
телите на ЕИБ, които са команди-
ровани в ЕИФ (актуално състояние 
към 31 декември 2006 г.).

Личен състав на ЕИБ
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за определени медицински услуги, през 2006 г. 
отделът за здравно застраховане преразгледа пра-
вилата за възстановяване на медицински разходи. 
Същевременно бяха преразгледани възможности- 
те за по-нататъшно повишаване ефективността 
в работата на системата на банката за здравно 
застраховане. 

В областта на здравните грижи за служителите 
банката осигури 50 места в частна детска градина, 
в допълнение към вече осигурените сто места със 
субсидирана абонаментна такса в детската гра-
дина на банката. 

Вътрешноведомствен обмен на 
информация

Благодарение на усилията на банката за подобря-
ване на вътрешния обмен на информация през 
2006 г. бе създаден нов отдел за вътрешна кому-
никация и човешки ресурси. Отделът отговаря за 
цялостната комуникация със служителите, което 
включва разпространяването на необходима и 
актуална информация от оперативен характер, а 
така също подкрепа и насърчаване на открития и 
широк обществен диалог в банката.

Представителство на персонала

Кадровите въпроси в банката се уреждат чрез 
процедура за консултации, в която участват отдел 
„Човешки ресурси“ и колегията на представите-
лите на персонала. Това става посредством про-
веждането на редовни срещи на ръководството 
на отдел „Човешки ресурси“ и представителите 
на персонала в рамките на целеви работни групи 
и съвместни комисии. През 2006 г. Пенсионният 
съвет положи извънредни усилия по разработва-
нето на водещите принципи, които ще залегнат в 
рамковото споразумение за по-нататъшното раз-
витие на пенсионната схема. Представителите на 
служителите участваха в работната група, която 
разработи политиката за корпоративната соци-

ална отговорност, чийто първи годишен доклад 
бе публикуван през 2006 г. При отчитане на извър-
шеното от работните групи следва да се отбележи 
дейността на групата, натоварена с преглед на 
системата за трудово възнаграждение. Благодаре-
ние на нейните усилия в края на 2006 г. в Съвета 
на директорите бяха внесени конкретни предло-
жения. След като Съветът отхвърли част от пред-
ложенията колегията прецени, че консултациите 
са били проведени по неподходящ начин и подаде 
оставка.  

COPEC

Консултативният комитет за равни възможности 
на жените и мъжете (COPEC) извършва наблюде-
ние по спазването на политиката за равни въз-
можности по отношение на професионалното 
развитие, набирането на кадри, обучението и пре-
доставянето на социални грижи. 

През 2006 г. COPEC участва в изготвянето на справ-
ката на отдел „Човешки ресурси“ за равнопоставе-
ността на половете в ЕИБ, което се предхождаше 
от цялостен преглед на статуквото в сферата на 
равните възможности, който бе възложен на вън-
шен консултант. През м. октомври 2006 г. Управи-
телният комитет прие направените в справката 
препоръки.

През м. юни 2006 г. ЕИБ бе домакин на ХI-та 
годишна среща на Информационната мрежа по 
въпросите на половете в организациите и инсти-
туциите (ORIGIN). Предметът на дейност на мре-
жата е обмяната на информация, опит и полезни 
поуки по въпросите на равноправието на поло-
вете и разнообразието. На срещата присъстваха 
25 делегати, сред които висши ръководители на 
отделите за човешки ресурси в Световната банка, 
Азиатската банка за развитие, Съвета на Европа, 
Европейския парламент и ОИСР, които обсъ-
диха предприетите в техните организации дейст-
вия през изтеклите дванадесет месеца и взаимно 
почерпиха вдъхновение и опит.

Администрация и личен състав на ЕИБ
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Съветът на гуверньорите се състои от министри, 
определени от всяка от 27-те държави-членки, 
обикновено това са министрите на финансите. 
Съветът залага насоките на кредитната политика, 
утвърждава годишните финансови и балансови 
отчети, взема решения за участието на банката 
във финансови операции извън Европейския 
съюз, а също така и относно увеличението на 
капитала. Освен това Съветът назначава члено-
вете на Съвета на директорите, на Управителния 
комитет и на Одитния комитет.

Съветът на директорите разполага с изклю-
чителни правомощия при вземане на решения 
относно заемите, гаранциите и привличането на 
средства. Той следи за надлежното функциони-
ране на банката и за спазването при нейното упра-
вление на разпоредбите на Договора и на устава, 
както и на общите насоки, възприети от гуверньо-
рите. По предложение на държавите-членки чле-
новете на Съвета се назначават от гуверньорите 
за срок от пет години, който може да бъде подно-
вен, и се отчитат единствено пред банката. 

Съветът на директорите е в състав от 28 дирек-
тора, като всяка държава-членка предлага един 
директор и един директор се предлага от Евро-
пейската комисия. Има 18 заместника, което озна-
чава че някои от тези длъжности се съвместяват 
от няколко държави. 

С оглед разширяване обхвата на професионал-
ната компетентност на Съвета на директорите в 
определени области, Съветът може да привлече 

максимално шестима експерти (трима директори 
и трима заместника) за участие в заседанията на 
Съвета в качеството им на консултанти без право 
на глас.

Решенията се вземат с мнозинство от поне една 
трета от имащите право на глас, които предста-
вляват минимум 50 % от записания капитал.

Управителният комитет е постоянният колекти-
вен орган на управление на банката. Той е в със-
тав от 9 души. Под ръководството на президента и 
надзора на Съвета на директорите Управителният 
комитет осъществява оперативното ръководство 
на ЕИБ, подготвя решенията на Съвета на дирек-
торите и подсигурява тяхното изпълнение след 
това. Президентът председателства заседанията 
на Съвета на директорите. Членовете на Управи-
телния комитет се отчитат само пред банката; те 
биват назначавани от Съвета на гуверньорите по 
предложение на Съвета на директорите за срок от 
шест години, който подлежи на подновяване. 

Съгласно устава на банката президентът е предсе-
дател и на Съвета на директорите.

Одитният комитет е независим орган, пряко под-
чинен на Съвета на гуверньорите, който следи 
дали операциите на банката се провеждат в съот-
ветствие с правилата и дали счетоводните книги 
се водят съгласно изискванията. Когато Съветът 
на директорите утвърждава финансовите отчети, 
Одитният комитет представя свое становище. 
Докладите на Одитния комитет за резултатите от 
проверката за предходната година се изпращат на 
Съвета на гуверньорите едновременно с годиш-
ния отчет на Съвета на директорите. 

Одитният комитет се състои от трима члена и 
трима наблюдатели, назначени от гуверньорите с 
тригодишен мандат. 

Капитал: дяловото участие на всяка държава-
членка в капитала на банката зависи от икономи-
ческата тежест на страната в Европейския съюз 

Органи на управление на ЕИБ

Одитният комитет 

Разпоредбите относто дей-
ността на тези органи фигу-
рират в устава на банката и 
в правилника за дейността. 
Списъчният състав на орга-
ните на управление на ЕИБ, 
биографичните справки и допъл-
ните лната информация за 
възнагражденията редовно се 
публикуват и актуализират на 
интернет страницата на бан-
ката на адрес: www.eib.org.
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(изразено в БВП) към момента на присъединява-
нето й. Предвид присъединяването на България и 
Румъния на 1 януари 2007 г. по силата на разпо-
редбите в устава на ЕИБ акционерният капитал 
и управлението на банката претърпяха измене-
ния. Според устава банката има право да отпуска 
заеми, чийто общ максимален размер превишава 
два и половина пъти размера на нейния капитал. 

Общият размер на записания капитал на банката 
възлиза на над 164,8 млрд. евро.

Органи на управление на ЕИБ

Управителният комитет

Разпределение на капитала на ЕИБ към 1 януари 2007 г.

0 10 000 000 000 20 000 000 000

сума (евро) %

Германия 26 649 5�2 500 DE 16,170

Франция 26 649 5�2 500 FR 16,170

Италия 26 649 5�2 500 IT 16,170

Обединено кралство 26 649 5�2 500 GB 16,170

Испания 15 989 719 500 ES 9,702

Белгия 7 �87 065 000 BE 4,482

Кралство Нидерландия 7 �87 065 000 NL 4,482

Швеция 4 900 585 500 SE 2,974

Дания � 740 28� 000 DK 2,269

Австрия � 666 97� 500 AT 2,225

Полша � 411 26� 500 PL 2,070

Финландия 2 106 816 000 FI 1,278

Гърция 2 00� 725 500 GR 1,216

Португалия 1 291 287 000 PT 0,784

Чехия 1 258 785 500 CZ 0,764

Унгария 1 190 868 500 HU 0,72�

Ирландия 9�5 070 000 IE 0,567

Румъния 86� 514 500 RO 0,524

Словакия 428 490 500 SK 0,260

Словения �97 815 000 SI 0,241

България 290 917 500 BG 0,177

Литва 249 617 500 LT 0,151

Люксембург 187 015 500 LU 0,11�

Кипър 18� �82 000 CY 0,111

Латвия 152 ��5 000 LV 0,092

Естония 117 640 000 EE 0,071

Малта 69 804 000 MT 0,042

Общо 164 808 169 000 100,000
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Филип МЕЙСТАД (Philippe MAYSTADT)
президент на банката и председател на Съвета на директорите

Джерландо ДЖЕНУАРДИ 
(Gerlando GENUARDI)

вицепрезидент

  Филип МЕЙСТАД  (Philippe MAYSTADT) 
  президент на банката  и председател на Съвета на директорите
➾  Обща стратегия
➾  Институционални въпроси, отношения с останалите европейски институции
➾  Отчети на главния инспектор, на финансовия контрольор 

и на началника на Службата за вътрешен контрол
➾  Човешки ресурси
➾  Вътрешни комуникации
➾  Политика на равни възможности; председател на 

Съвместния комитет за равни възможности (COPEC)
➾  Председател на Управителния съвет на ЕИФ
➾  Председател на Бюджетния комитет

  Филип дьо ФОНТЕН ВИВ КЮРТАЗ (Gerlando GENUARDI) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Италия, Гърция, Кипър, Малта и Западните Балкани
➾  Механизъм за структурирано финансиране (МСФ)
➾  Бюджет
➾  Счетоводна дейност
➾  Информационни технологии
➾  Управител на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

  Иван ПИЛИП (Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране във Франция и в страните-партньори от 

Средиземноморския басейн
➾  Финансиране на малки и средни предприятия (МСП)
➾  Партньорство с банковия сектор
➾  Външни комуникации
➾  Прозрачност и политика на предоставяне на информация
➾  Отношения с неправителствените организации
➾  Член на Управителния съвет на ЕИФ

  Иван ПИЛИП (Ivan PILIP) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Полша, Чехия , Унгария, Словакия, Словения и 

България
➾  Трансевропейски транспортни и енергийни мрежи
➾  Корпоративна социална отговорност
➾  Заместник-управител на ЕБВР

  Торстен ГЕРСФЕЛТ (Torsten GERSFELT) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Кралство Нидерландия, Дания, Ирландия, в 

страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТ) и в Южна Африка
➾  Енергийни въпроси
➾  Икономически, финансови и отраслови проучвания
➾  Председател на Комитета за изкуствата

 Саймън БРУКС (Simon BROOKS) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Обединеното кралство
➾  Опазване на околната среда
➾  Вътрешен одит, външен одит и отношения с Одитния комитет
➾  Вътрешен контрол 
➾  Отношения с Европейската сметна палата
➾  Отношения с Европейската служба за борба с измамите (ОLAF) и с Европейския 

омбудсман
➾  Сграден фонд, работна среда и материално-техническо осигуряване

  Карлош ДА СИЛВА КОШТА (Carlos DA SILVA COSTA) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Испания, Белгия, Португалия, Люксембург, 

Латинска Америка и Азия
➾  Правни аспекти на операциите и продуктите
➾  Финансиране
➾  Член на Комитета по изкуствата

  Матиас КОЛАЦ-АНЕН (Matthias KOLLATZ-AHNEN) вицепрезидент
➾  Операции по финансиране в Германия, Австрия, Румъния, Хърватия и Турция
➾  Икономическо и социaлно сближаване; конвергенция
➾  Програма JАSPERS (Съвместна подкрепа на проекти в европейските региони)
➾  Управление на рисковете: кредитни рискове, пазарни рискове и оперативни 

рискове
➾  Член на Комитета за субсидии

  Ева ШРАЙБЪР (Eva SREJBER) вицепрезидент (считано oт 01.07.2007 г.)
➾  Операции по финансиране в Швеция, Финландия, Литва, Латвия, Естония, 

в съседните страни на изток от ЕС, в Русия и в страните от Европейската 
асоциация за свободна търговия (EFTA)

➾  Програма „Иновация 2010” (Прилагане на Лисабонската стратегия), включително 
по Механизма за финансиране със споделен риск (RSFF)

➾  Последваща оценка на операциите
➾  Председател на Комитета за субсидии 

Филип дьо ФОНТЕН ВИВ КЮРТАЗ 
(Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ)
вицепрезидент

Иван ПИЛИП 
(Ivan PILIP)

вицепрезидент

Саймън БРУКС 
(Simon BROOKS)

вицепрезидент

Матиас КОЛАЦ-АНЕН 
(Matthias KOLLATZ-AHNEN)

вицепрезидент

Ева ШРАЙБЪР 
(Eva SREJBER)
вицепрезидент (считано oт 01.07.2007 г.)

Карлош ДА СИЛВА КОШТА 
(Carlos DA SILVA COSTA)
вицепрезидент

Торстен ГЕРСФЕЛТ 
(Torsten GERSFELT) 
вицепрезидент

Управителен комитет на ЕИБ
Колективно управление на банката и надзорни функции на неговите членове

Състояние към 01.05.2007 г.
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Структура на службите
(състояние към 1 юни 2007 г.)u    Департамент  “  Отдел  h  Външна дейност

Генерален секретариат, „Правна 
дейност“ и „Човешки ресурси“

Алфонсо КЕРЕХЕТА (Alfonso QUEREJETA) 
генерален секретар и генерален директор на „Правна дейност“ 

u  Вътрешноинституционална дейност 
Доминик дьо КРЕЙЕНКУР (Dominique de CRAYENCOUR) 
директор

• Фердинан САСЕН (Ferdinand SASSEN)

“  Управляващи органи, секретариат, протокол 
Хуго ВЬОСТМАН (Hugo WOESTMANN) 
асоцииран директор

“  Езиково обслужване 
Кенет ПЕТЕРСЕН (Kenneth PETERSEN)

Правна дейност

u   Дейности на Общността и финансови дейности; 
финансиране извън Европа

Марк ДЮФРЕН (Marc DUFRESNE) 
заместник-генерален директор на „Правна 
дейност“

  • Жан-Филип МИНЕР (Jean-Philippe MINNAERT) 
   отговарящ за „Защита на данните“ 

	 “   Финансови дейности 
Никола БАР (Nicola BARR) 
асоцииран директор

	 “  	Институционални дейности и личен състав 
Карлос ГОМЕС ДЕ ЛА КРУС (Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ)

	 “   Средиземноморие (FEMIP), Африка, Кариби, Тихоокеански 
басейн  – Инвестиционен механизъм, Латинска 
Америка и Азия 
Рийгън УАЙЛИ-ОТЕ (Regan WYLIE-OTTE) 
асоцииран директор

         

u   Финансиране в Европа 
Герхард ХЮЦ (Gerhard HÜTZ) 
директор

  • Джан Доменико СПОТА (Gian Domenico SPOTA)

	 “   Оперативна политика, нови финансови инструменти 
Хосе Мария ФЕРНАНДЕС МАРТИН  
(José María FERNÁNDEZ MARTÍN)

	 “    Адриатика, Югоизточна Европа 
Манфреди ТОНЧИ ОТИЕРИ (Manfredi TONCI OTTIERI) 
асоцииран директор 

	 “    Обединено кралство, Ирландия, Балтийски страни, 
Дания, Финландия, Швеция, страните от Европейската 
асоциация за свободна търговия 
Патрик Хю ЧЕМБЪРЛЕЙН (Patrick Hugh CHAMBERLAIN)

	 “    Франция, Белгия, Кралство Нидерландия, Люксембург 
Пиер АЛБУЗ (Pierre ALBOUZE)

	 “    Централна Европа, Полша, Русия, съседни източни 
страни 
Барбара БАЛКЕ (Barbara BALKE)

Генерална дирекция по  
изготвяне на стратегии

Реми ЖАКОБ (Rémy JACOB)
генерален директор

“	Управление на ресурсите и координация 
Жьонвиев ДЕВУЛФ (Geneviève DEWULF)

u  Стратегия, контрол на управлението и финансов 
контрол

 Юрген МЬОРКЕ (Jürgen MOEHRKE)
 директор

u   Финансов контрол и счетоводство 
Луис БОТЕЛА МОРАЛЕС (Luis BOTELLA MORALES) 
финансов контрольор

	 “   Общо счетоводство 
Хенрикус СЕЕРДЕН (Henricus SEERDEN)

	 “   Счетоводство на трети страни и административни 
разходи 
Франк ТАСОНE (Frank TASSONE)

       
	 “   Финансови и икономически проучвания 

Ерик ПЕРЕ (Éric PERÉE)

       
	 “   Планиране, бюджет и контрол 

Теохари ГРАМАТИКОС (Theoharry GRAMMATIKOS) 
асоцииран директор
  • Яник МОРВАН (Yannick MORVAN)

       
	 “   Политика на корпоративна отговорност 

Фелисимино АЛКАРПЕ (Felismino ALCARPE)
       

  •   Гудрун ЛАЙТМАН-ФРЮ  
(Gudrun LEITHMANN-FRÜH) 
(Координация с ЕИФ и Сметната палата)

	 “    Испания, Португалия 
Игнасио ЛАКОРСАНА (Ignacio LACORZANA)
  • Мария ШОУ-БАРАГАН (Maria SHAW-BARRAGAN) 

u   Човешки ресурси

Ксавие КОЛ (Xavier COLL) 
директор

 
•  Жан-Филип БИРКЕЛ (Jean-Philippe BIRCKEL)

“  Администрация и системи за управление 
Мишел ГРИЙИ (Michel GRILLI) 
заместник-директор

• Катрин АЛБРЕХТ (Catherine ALBRECHT)

“  Ресурси 
Луис ГАРИДО (Luis GARRIDO)

“  Развитие на персонала и организационно управление 
Бруно ТУРБАНГ (Bruno TURBANG) (и. д.)

• Уте ПИПЕР-ЗЕКЕЛМАН (Ute PIEPER-SECKELMANN)

“  Създаване на подходящи условия за труд и постигане на 
баланс между професионалния и личния живот 
...

“  Вътрешна комуникация 
Ален ЖАВО (Alain JAVEAU)
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Структура на службите
(състояние към 1 юни 2007 г.) u    Департамент  “  Отдел  h  Външна дейност

u  Комуникация 
Жил ТЮДОР (Gill TUDOR) 
говорител и директор

“ Пресслужба 
Жил ТЮДОР (Gill TUDOR)

“ Публична информация и връзки с гражданското общество 
Ивон БЕРГХОРСТ (Yvonne BERGHORST)

Информационни служби
 h  Офис в Париж 

АНРИ МАРТИ-ГОКИЕ (HENRY MARTY-GAUQUIÉ) 
директор

 h  Офис в Рим 
Манфредо ПАУЛУЧИ де КАЛБОЛИ  
(Manfredo PAULUCCI de CALBOLI) 
асоцииран директор

 h  Офис в Лондон 
Адам МАКДОНА (Adam McDONAUGH)

 h  Офис в Берлин 
Паул Герд ЛЬОЗЕР (Paul Gerd LÖSER)

u  Информационни технологии 
Патрик КЛАДКЕ (Patrick KLAEDTKE) 
директор, ИТ

“ Инфраструктура и технологии 
Жозе ГРИНЧО (José GRINCHO) 
асоцииран директор

“ Приложни продукти за финансови операции и заеми 
Дерек БАРУАЙЗ (Derek BARWISE)

“ Приложни продукти за административна дейност и 
управление на риска 
Саймън НОРКРОС (Simon NORCROSS)

Сграден фонд, логистика и документация
Патриша ТИБЕЛС (Patricia TIBBELS)
началник

“ Управление на работната среда 
Патриша ТИБЕЛС (Patricia TIBBELS)

“ Работна група „Нова сграда“ 
Енцо УНФЕР (Enzo UNFER)

“ Управление на документацията и архива 
...

“ Снабдяване и административно обслужване 
...

Дирекция „Финансиране в 
Европейския съюз и в  
страните-кандидатки“

Томас ХАКЕТ (Thomas HACKETT) 
генерален директор

u	Оперативна поддръжка 
... 
главен оперативен координатор

“ Координация 
Доминик КУРБЕН (Dominique COURBIN)

“ Информационни системи и приложни продукти 
Томас ФАРТМАН (Thomas FAHRTMANN)

“ Поддръжка на кредитната дейност 
Брюно ДЕНИ (Bruno DENIS)

JESSICA 
Еудженио ЛЕАНЦА (Eugenio LEANZA)

• Джани КАРБОНАРО (Gianni CARBONARO)

u  Инструменти в подкрепа на дейностите по 
осигуряване на икономически растеж 
Томас БАРЕТ (Thomas BARRETT) 
директор

“ Трансевропейски мрежи 
Тилман САЙБЕРТ (Tilman SEIBERT) 
асоцииран директор

• Але Ян ГЕРКАМА (Ale Jan GERCAMA)

“ Инициатива „Иновация 2010“ (i2i) 
Ким КРАЙЛГААРД (Kim KREILGAARD)

“ Околна среда, енергетика и консултантска дейност 
Кристофър НОУЛС (Christopher KNOWLES) 
асоцииран директор

u  Западна Европа 
Лоран дьо МОТОР (Laurent de MAUTORT) 
директор

“ Обединено кралство, Ирландия – банки и предприятия 
Робърт СКОФИЙЛД (Robert SCHOFIELD)

“  Западна Европа – структурирано финансиране и операции 
по публично-частно партньорство (ПЧП) 
Шерил ФИШЪР (Cheryl FISHER)

“ Франция - инфраструктура 
Жак ДИО (Jacques DIOT) 
асоцииран директор

“ Франция – банки и предприятия 
Жан-Кристоф ШАЛИН (Jean-Christophe CHALINE)

• Мигел МОРГАДО (Miguel MORGADO)

“ Белгия, Люксембург, Нидерландия 
Хенк ДЕЛСИНГ (Henk DELSING) 
асоцииран директор

u  Испания, Португалия 
Карлос ГИЙЕ (Carlos GUILLE) 
директор

“ Испания – инфраструктура 
Лука ЛАЦАРОЛИ (Luca LAZZAROLI)

“ Испания - банки и предприятия 
Фернандо де ла ФУЕНТЕ (Fernando de la FUENTE) 
асоцииран директор

 h  Офис в Мадрид 
Анхел ФЕРЕРО (Angel FERRERO)

“ Португалия 
Руи Артур МАРТИНШ (Rui Artur MARTINS)

 h  Офис в Лисабон 
Педро ЕЙРАШ АНТУНЕШ (Pedro EIRAS ANTUNES)

u  Централна Европа 
Йоахим ЛИНК (Joachim LINK) 
директор

“ Северна Германия 
Пеги НИЛУНД ГРИЙН (Peggy NYLUND GREEN) 
асоцииран директор

“ Южна Германия 
Анита ФЮРСТЕНБЕРГ-ЛУЦИУС  
(Anita FUERSTENBERG-LUCIUS)

“ Чешка република, Словакия 
Ян ВЪРЛА (Jean VRLA)

“ Австрия, Унгария 
Паоло МУНИНИ (Paolo MUNINI)
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Структура на службите
(състояние към 1 юни 2007 г.)

 h  Офис във Виена 
Емануел МАРАВИК (Emanuel MARAVIC) 
директор

u  Адриатика 
Антонио ПУЛИЕЗЕ (Antonio PUGLIESE) 
директор

“ Италия, Малта – инфраструктура 
Бруно ЛАГО (Bruno LAGO) 
асоцииран директор

•  Флавио СКИАВО КАМПО де ГРЕГОРИО  
(Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO) 

“ Италия, Малта – банки и предприятия 
Маргарет МАКМАХОН (Marguerite McMAHON)

“ Словения, Хърватия, Западни Балкани 
Ромуалдо МАСА БЕРНУЧИ (Romualdo MASSA BERNUCCI)

u  Югоизточна Европа

Андреас ВЕРИКИОС 
(Andreas VERYKIOS)
заместник-генерален директор

“ Гърция 
Темистоклис КУВАРАКИС (Themistoklis KOUVARAKIS)

 h  Офис в Атина 
Фотини КУЦУКУ (Fotini KOUTZOUKOU) 

“ България, Румъния, Кипър 
Кормак МЪРФИ (Cormac MURPHY)

 h  Офис в Букурещ 
Гьоц ФОН ТАДЕН (Götz VON THADDEN)

“ Турция 
Франц-Йозеф ВЕТЕР (Franz-Josef VETTER)

 h  Офис в Анкара 
...

 h  Офис в Истанбул 
Ален ТЕРАЙОН (Alain TERRAILLON)

u  Балтийски страни 
... 
директор

“ Полша 
Хайнц ОЛБЕРС (Heinz OLBERS)

 h  Офис във Варшава 
Михал ЛЮБЕНЕЦКИ (Michal LUBIENIECKI)

“ Балтийски страни, Дания, Финландия, Швеция, страните 
от Европейската асоциация за свободна търговия 
Майкъл О’ХАЛОРАН (Michael O’HALLORAN)

• Ан-Луиз АКТИВ ВИМОНТ (Ann-Louise AKTIV VIMONT)

 h  Офис в Хелзинки 
...

Дирекция „Финансиране  
извън Европейския съюз и 
страните-кандидатки“

Жан-Луи БИАНКАРЕЛИ (Jean-Louis BIANCARELLI) 
генерален директор

u   Консултатски услуги по въпросите на икономическото 
развитие 
Даниел ОТОЛЕНГИ (Daniel OTTOLENGHI) 
главен икономист по въпросите на икономическото развитие 
асоцииран директор

•  Бернард ЗИЛЕР (Bernard ZILLER)

u   Съседни страни и Русия 
Клаудио КОРТЕЗЕ (Claudio CORTESE) 
директор

• Ален НАДО (Alain NADEAU)

“ Страни от Магреба (Северозападна Африка) 
Бърнард ГОРДЪН (Bernard GORDON)

 h  Офис в Рабат 
Рьоне ПЕРЕС (René PEREZ)

 h    Офис в Тунис 
Дидрик ЗАМБОН (Diederick ZAMBON)

“ Страни от региона Машрек  
(Североизточна Африка и Азия) 
Джейн МАКФЪРСЪН (Jane MACPHERSON)

 h  Офис в Кайро 
Луиджи МАРКОН (Luigi MARCON)

“ Източна Европа, Южен Кавказ и Русия 
Константин СИНАДИНО (Constantin SYNADINO)

• Умберто ДЕЛ ПАНТА  (Umberto DEL PANTA)

“ Специализирани операции 
Жан-Кристоф ЛАЛУ (Jean-Christophe LALOUX)

u   Африка, Кариби, Тихоокеански басейн – 
Инвестиционен механизъм 
Мартин КЪРУЕН (Martin CURWEN) 
директор

“ Западна Африка и областта Сахел 
Густаф ХАЙМ (Gustaaf HEIM)

 h  Офис в Дакар 
Джак РЕВЪРСЕЙД (Jack REVERSADE)

“ Централна и Източна Африка 
Флавия ПАЛАНЦА (Flavia PALANZA) 
асоцииран директор

 h  Офис в Найроби 
Кармело КОКУЦА (Carmelo COCUZZA)

“ Южна Африка и Индийски океан 
Серж-Арно КЛЮМПЕР (Serge-Arno KLÜMPER)

 h  Офис в Тшване (Претория) 
Дейвид УАЙТ (David WHITE)

“ Кариби и Тихоокеански басейн 
Дейвид КРАШ (David CRUSH)

 h  Офис във Фор-дьо-Франс 
Антъни УАЙТХАУС (Anthony WHITEHOUSE)

 h  Офис в Сидни 
Жан-Филип ДЬО ЖОНГ (Jean-Philippe DE JONG)

“ Ресурси и развитие 
Тасило ХЕНДУС (Tassilo HENDUS)

“ Управление на портфейла, стратегия 
Катрин КОЛЕН (Catherine COLLIN)

u    Департамент  “  Отдел  h  Външна дейност
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u   Латинска Америка и Азия 
Франсиску де ПАУЛА КОЕЛЮ  
(Francisco de PAULA COELHO) 
директор

“ Латинска Америка 
Алберто БАРАГАН (Alberto BARRAGAN)

“ Азия 
Матиас ЦЬОЛНЕР (Matthias ZÖLLNER)

• Филип ШИМЧАК (Philippe SZYMCZAK) 

Финансова дирекция

Бертран дьо МАЗИЕР (Bertrand de MAZIÈRES) 
генерален директор

• Гислен РИОС (Ghislaine RIOS)

u   Капиталови пазари 
Барбара БАРГАЛИ ПЕТРУЧИ  
(Barbara BARGAGLI PETRUCCI) 
директор

“ Еврозона 
Карлуш ФЕРЕЙРА ДА СИЛВА (Carlos FERREIRA DA SILVA)

• Алдо РОМАНИ (Aldo ROMANI)

“ Европа (извън Еврозоната), Африка 
Ричард ТАЙХМАЙСТЕР (Richard TEICHMEISTER)

“ Северна и Южна Америка, Азия, Тихоокеански регион 
Ейла КРЕЙВИ (Eila KREIVI)

• Сандийп ДХАВАН (Sandeep DHAWAN)

“ Връзки с инвеститорите и маркетинг 
Питър МЪНРО (Peter MUNRO)

u   Касови операции 
Анели ПЕШКОФ (Anneli PESHKOFF) 
директор

“ Управление на парични наличности 
Франсис ЗЕГЕРС (Francis ZEGHERS)

• Тимоти О’КОНЪЛ (Timothy O’CONNELL)

“ Управление на активи и пасиви 
Жан-Доминик ПОТОКИ (Jean-Dominique POTOCKI)

“ Управление на портфейла 
Пол АРТЪР (Paul ARTHUR)

“ Финансов инженеринг и консултантски услуги 
Гуидо БИКИСАО (Guido BICHISAO)

u   Прогнози и разплащания по операции 
Джанмария МУСЕЛА (Gianmaria MUSELLA) 
директор

“ „Осчетоводяване  на заеми“ и оперативна поддръжка на 
кредитната дейност“ 
Ралф БАСТ (Ralph BAST)

“ „Осчетоводяване на касови разплащания“ 
Ив КИРПАЧ (Yves KIRPACH)

“ „Осчетоводяване  на привлечени средства“ 
Антонио ВИЕЙРА (Antonio VIEIRA)

“ Системи и процедури 
Георг ХУБЕР (Georg HUBER) 
асоцииран директор

“ Координация и финансова политика 
Ерик ЛАМАРК (Éric LAMARCQ)

Дирекция „Проекти“

Граматики ЦИНГУ-ПАПАДОПЕТРУ  
(Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU) 
генерален директор

“ Устойчиво развитие 
Питър КАРТЪР (Peter CARTER) 
асоцииран директор

“ Управление на качеството 
Анджело БОЙОЛИ (Angelo BOIOLI)

“ Управление на ресурсите 
Беатрис ЛОРИ (Béatrice LAURY)

u   Конкурентоспособност и иновации 
Константин ХРИСТОФИДИС (Constantin CHRISTOFIDIS) 
директор

“ Производство и промишленост (научноизследователска и 
развойна дейност) 
...

“ Информационни и комуникационни технологии и 
електронна икономика  
...

“ Човешки капитал 
Джон ДЕЙВИС (John DAVIS)

“ Услуги и малки и средни предприятия, агроиндустрия 
(включително биогорива) 
Ханс-Харалд ЯН (Hans-Harald JAHN)

• Педро ОЧОА (Pedro OCHOA)
• Педер ПЕДЕРСЕН (Peder PEDERSEN)
• Рюдигер ШМИТ (Rüdiger SCHMIDT)
• Кембъл ТОМСЪН (Campbell THOMSON)

u   Транспорт и енергетика 
Кристофър ХЪРСТ (Christopher HURST) 
директор

• Рене фан ЗОНЕФЕЛД (René van ZONNEVELD)

“ Железопътен и сухопътен транспорт 
Матю АРНТ (Matthew ARNDT)

“ Въздушен и морски транспорт 
Хосе Луис АЛФАРО (José Luis ALFARO)

• Клаус ХЕЕГЕ (Klaus HEEGE)

“ Енергийно производство  и мрежи 
...

• Хайко ГЕБХАРД (Heiko GEBHARDT)
• Франсоа ТРЕВУ (François TREVOUX)

“ Енергийна ефективност и възобновяема енергия 
Хуан АЛАРИО ГАСУЛА (Juan ALARIO GASULLA) 
асоцииран директор

• Найджъл ХОЛ (Nigel HALL)

u   Конвергенция и околна среда 
Патрис ЖЕРО (Patrice GÉRAUD) 
директор

“ Програмни заеми 
Ги КЛОС (Guy CLAUSSE) 
асоцииран директор

•  Еугения КАЗАМАКИ-ОТЕРСТЕН  
(Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN)

“ Водоснабдяване и опазване на околната среда 
Хосе ФРАДЕ (José FRADE) 
асоцииран директор

• Майкъл ДЕКЕР (Michel DECKER)
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(състояние към 1 юни 2007 г.)

“ Градски транспорт и други видове градска инфраструктура 
Матео ТУРО КАЛВЕТ (Mateo TURRÓ CALVET) 
асоцииран директор

“ Проекти за развитие, нови инициативи, твърди 
отпадъци 
Стивън РАЙТ (Stephen WRIGHT) 
асоцииран директор

• Еберхард ГШВИНД (Eberhard GSCHWINDT)
• Филип ГИНЕ (Philippe GUINET)

Програма JASPERS

Патрик УОЛШ (Patrick WALSH) 
асоцииран директор

•  Агустин АУРИЯ (Agustin AURÍA) 
асоцииран директор

• Аксел ХЬОРХАГЕР (Axel HÖRHAGER)
• Кристиан КАРЕАГА (Christian CAREAGA)

Дирекция  
„Управление на рисковете“

Пиерлуиджи ДЖИЛИБЕРТ (Pierluigi GILIBERT) 
генерален директор

“ Координация и подкрепа 
Елизабет МАТИС (Elisabeth MATIZ) 
асоцииран директор

“ Финансов контрол и преструктуриране на операциите 
Клаус ТРЬОМЕЛ (Klaus TRÖMEL) 
асоцииран директор

u   Кредитни рискове 
Пер ЙЕДЕФОРС (Per JEDEFORS) 
директор

“ Предприятия, обществен сектор, инфраструктура 
Стюарт РОУЛАНДС (Stuart ROWLANDS)

“ Финансиране по проекти и операции извън ЕС 
Паоло ЛОМБАРДО (Paolo LOMBARDO)

“ Финансови институции 
Пер де ХААС (Per de HAAS) (и. д.)

u   Финансови и оперативни рискове 
Ален ГОДАР (Alain GODARD) 
директор

“ Управление на активи и пасиви и управление на пазарните 
рискове 
Джанкарло САРДЕЛИ (Giancarlo SARDELLI)

• Винсент ТУНУС (Vincent THUNUS)

“ Деривати 
Луис ГОНСАЛЕС-ПАЧЕКО (Luis GONZALEZ-PACHECO)

“ Оперативни рискове 
Антонио РОКА ИГЛЕСИАС (Antonio ROCA IGLESIAS)

Главна инспекция

Петер МЕРТЕНС (Peter MAERTENS) 
главен инспектор

•  Сиуорд де ВРИЙС (Siward de VRIES) 
(Служба за разследване на финансовите измами)

“ Вътрешен одит 
Кирън ХОЛИУУД (Ciaran HOLLYWOOD)

“ Оценка на операциите 
Ален СЕВ (Alain SÈVE) 
асоцииран директор

• Гевин ДЪНЕТ (Gavin DUNNETT)
• Райнер ЗЕРБЕК (Rainer SAERBECK)
• Вернер ШМИТ (Werner SCHMIDT)

Служба „Вътрешен контрол“  
на Групата на ЕИБ

Константин АНДРЕОПУЛОС (Konstantin ANDREOPOULOS)  
началник „Вътрешен контрол“

•  Евлин ПУРТО (Evelyne POURTEAU) 
асоцииран директор

• Луиджи ЛА МАРКА (Luigi LA MARCA)

Съветник на Управителния комитет
по въпросите на стратегията и преговорите на 
Групата на ЕИБ

Франсис КАРПЕНТЪР (Francis CARPENTER)  
генерален директор

Представителство в Съвета на директорите
на Европейската банка за възстановяване и развитие

Терънс БРАУН (Terence BROWN)  
директор, представляващ ЕИБ

Уолтър СЕРНОЯ (Walter CERNOIA)  
заместник-директор

u    Департамент  “  Отдел  h  Външна дейност
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Ръководство на ЕИФ и ключови фигури

➾  Генерален директор, който отговаря за упра-
влението на Фонда в съответствие с разпо-
редбите на устава, насоките и директивите, 
одобрени от Съвета на директорите.

Отчетите на ЕИФ се подлагат на проверка от трич-
ленен Одитен комитет, назначен от Общото събра-
ние, и от независими външни одитори.

Съветът на директорите

Подробна информация относно органите на управление на ЕИФ 
(състав, биографични справки на членовете, възнаграждение) и 
отделните служби (състав, биографични справки на генералните 
директори и на директорите, възнаграждения на всички служи-
тели) редовно се публикува и актуализира на интернет страни-
цата на ЕИФ: www.eif.org

Органи на управление на ЕИФ

Ръководството и дейността на ЕИФ се осъщест-
вява от следните три органа: 

➾  Общо събрание на акционерите (ЕИБ, Европей-
ски съюз, 29 финансови институции), което се 
свиква поне веднъж годишно;

➾  Съвет на директорите, в състав от седем члена 
и седем заместника, които освен другите си 
задължения вземат решения относно дей-
ността на фонда;

Франсис КАРПЕНТЪР (Francis CARPENTER) генерален директор

  Директор, направление “Инвестиции” 
➾  Джон А. ХОЛОУЕЙ (John A. HOLLOWAY)

 РИСКОВ КАПИТАЛ
  Началник-отдел 
➾   Жан-Филип БЮРКЛЕН (Jean-Philippe BURCKLEN) 
➾   Жак ДАРСИ (Jacques DARCY) 
➾   Улрих ГРАБЕНВАРТЕР (Ulrich GRABENWARTER)

 Зам. началник-отдел 
➾   Йони ХАКАЛА (Jouni HAKALA) 
➾   Матиас УМЕНХОФЕР (Matthias UMMENHOFER)

 Ключови фигури 
➾   Лоран БРОН (Laurent BRAUN) 
➾   Пол ван ХАУТЕ (Paul VAN HOUTTE) 
➾   Кристин ПАНИЕ (Christine PANIER) 
➾   Дейвид УОКЪР (David WALKER)

 ГАРАНЦИИ И СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
  Началник-отдел
➾   Алесандро ТАПИ (Alessandro TAPPI) 

 Зам. началник-отдел
➾   Криста КАРИС (Christa KARIS)

 Ключови фигури
➾   Пер-Ерик ЕРИКСОН (Per-Erik ERIKSSON) 
➾   Гунар МАИ (Gunnar MAI)

 Jeremie
  Началник-отдел
➾   Марк ШУБЛЕН (Marc SCHUBLIN) 

 Зам. началник-отдел
➾   Хубърт КОТОНИ (Hubert COTTOGNI)

 Ключови фигури
➾   Aлександър АНДÒ (Alexander ANDÒ) 
➾   Греъм КОУП (Graham COPE) 
➾   Фабрицио КОРАДИНИ (Fabrizio CORRADINI)

 УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА 
  Началник-отдел
➾   Томас МАЙЕР (Thomas MEYER) 

 Ключови фигури
➾   Хелмут КРЕМЕР-АЙС (Helmut KRAEMER-EIS) 
➾   Пиер-Ив МАТОНЕ (Pierre-Yves MATHONET)

 КОРПОРАТИВНИ ВЪПРОСИ 
  Главен секретар  
➾   Робърт УАГНЪР (Robert WAGENER) 

 Началник-отдел
➾   Мария ЛЕАНДЪР (Maria LEANDER) - ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
➾   Йобст НОЙС (Jobst NEUSS) - ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
➾   Фредерик ШЕПОНС (Frédérique SCHEPENS) 
   - КОРПОРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 Ключови фигури
➾   Ева ГУЛАС (Eva GOULAS) - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  
➾   Марселин ХЕНДРИК (Marceline HENDRICK) - КЛИЕНТИ 
➾   Делфин МЪНРО (Delphine MUNRO) - МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ  
➾   Джон ПАРК (John PARK) - ИКТ
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Проекти, които отговарят на условията за финансиране на ЕИБ

В рамките на Европейския Съюз проектите, които кандидатстват за финансиране, трябва да 
допринасят за постигането на една или повече от следните цели:
➾  укрепване на икономическото и социалното сближаване: насърчаване на инвестициите във 

всички сектори на икономиката с оглед даване тласък на икономическото развитие на най-
необлагодетелстваните региони;

➾  насърчаване на инвестициите, които допринасят за развитието на общество, основано на 
знанията и иновациите;

➾  подобряване на инфраструктурата и обслужването в здравеопазването и образованието 
– основни предпоставки за формирането на човешки капитал;

➾  развитие на инфраструктурните мрежи в областта на транспорта, далекосъобщенията и 
преноса на енергия, които представляват интерес за Общността;

➾  опазване на околната среда и повишаване качеството на живота;
➾  гарантиране сигурността на енергийните доставки чрез рационално използване, усвояване 

на местни ресурси, в т.ч. възобновяеми източници на енергия, и разнообразяване на вноса.

Групата на ЕИБ подпомага развитието на МСП чрез подобряване на финансовата среда, в която 
те развиват дейност посредством:
➾  средносрочни и дългосрочни кредитни линии на ЕИБ;
➾  операции на ЕИФ в сферата на рисковия капитал;
➾  гаранции, отпускани от ЕИФ за МСП.

Банката допринася за осъществяването на политиката на Европейския съюз за подпомагане 
на развитието и сътрудничеството в страните-кандидатки и страните-партньори. Тя 
съдейства за:
➾  Постигането на целите на Пакта за стабилност в страните-кандидатки и потенциал-

ните кандидати от Югоизточна Европа, като насочва заемите си не само към възстановя-
ването на основната инфраструктура и проекти с регионално измерение, а също така и към 
развитието на частния сектор;

➾  Постигането на целите на Евросредиземноморското партньорство в средиземноморските 
страни, които не са държави-членки, с оглед създаването на свободна зона за търговия до 
2010 г.;

➾  Насърчаване изграждането на основна инфраструктура и на местен частен сектор в стра-
ните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТ), Южна Африка и OCT (отвъдморски 
страни и територии);

➾  Изпълнението на проекти от взаимен интерес за Европейския съюз и съответните страни 
от Азия и Латинска Америка.
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Адреси на Групата на ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

www.eib.org – U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Регионални офиси

Австрия Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74

Белгия Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Германия Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Гърция 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Гърция 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Испания Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Италия Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Обединено кралство 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99

Португалия Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Франция 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02
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Австралия Level �1, ABN AMRO Tower  
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Египет 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Кения Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Мароко Riad Business Center,  
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage, 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Сенегал �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00
5 (+221) 842 97 12

Тунис 70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Южна Африка 5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof 
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Адреси на Групата на ЕИБ

Европейски инвестиционни фондове
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

На интернет сайта на банката можете да откриете актуален списък на съществуващите офиси, както и техните 
координати.
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ЕИБ благодари на следните организатори и доставчици за предоставените за доклада снимки: AVE (стр. 8, 28), Águas de Portugal 
(стр. 10), TGV-Est européen (стр. 12), SMTC (стр. 13, 16), AP-HM (стр.15), Жан-Пол Кифър (Jean-Paul Kieffer) (стр. 23), Aquafin (стр. 24), ANA 
- Aeroportos de Portugal, SA (стр. 31), LGV-Est européen (стр. 31), Rolls-Royce plc 2006 (стр. 33), EК (стр. 33, 38, 58, 60).

Останалата част от снимковия материал и илюстрациите са предоставени от Графичното ателие на ЕИБ.

Отпечатано в Люксембург от Imprimerie Centrale s.a.,  върху хартия с гладко покритие (AcondaVerd Silk) с печатарски мастила на 
основата на растителни масла.  Сертифицирано в съответствие с правилата на Съвета за стопанисване на горите (Forest 
Stewardship Council). Хартията съдържа 60 % чиста целулоза (от които поне 30 % от гори с регламентиран дърводобив), 30 % 
рециклирана хартия от втора употреба с извлечено мастило и 10 % отпадъчна целулоза.

В компакт диска към настоящата брошура читателите ще намерят информация от трите тома на 
годишния доклад, а също така и електронни версии на тези томове на различните езици.

Годишният доклад е на разположение на интернет страницата на банката на адрес: www.eib.org/
report. 
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