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Представяне на Групата на Европейската
инвестиционна банка
Групата на Европейската инвестиционна банка (известна като Групата
на ЕИБ) е създадена през 2000 г., когато Европейската инвестиционна
банка и Европейският инвестиционен фонд обединяват усилията
си, за да мобилизират финансова подкрепа за постигане на целите на
Европейския съюз (ЕС).
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз, която
осигурява средносрочни и дългосрочни заеми за проекти в ЕС в подкрепа на
целите на Общността. Наред с това, банката участва в проекти със страните-партньори извън ЕС, като подпомага сътрудничеството и развитието.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) участва в инвестиции с рисков капитал
и осигурява гаранции на финансови организации, които кредитират малки стопански начинания, познати като малки и средни предприятия (МСП). ЕИФ предста
влява финансов орган на ЕС, специализиран в областта на малките предприятия.
Основната област за сътрудничество между ЕИБ и ЕИФ е подкрепата за МСП,
за която Групата на ЕИБ представлява важен източник на финансови средства.
Малките предприятия съставляват голям дял от икономическата и професионалната дейност в Европа и се смятат за гръбнак на европейската икономика.

Как да си намерим работа в Групата на ЕИБ?
Групата на ЕИБ наема служители на договорна основа, а не чрез конкурс.
Свободните длъжности се публикуват на нейния интернет сайт и обикновено в
националните специализирани издания на държавите-членки на Европейския съюз.
Кандидатите трябва да отговорят на обява в сайта, като попълнят приложения формуляр. Необходимо условие са отличната квалификация и няколкогодишен професионален опит.
Служителите на ЕИБ и ЕИФ работят на заплата, но нямат статут на държавни служители. Те трябва да са граждани на една от държавите-членки и свободно да владеят
поне два или три от официалните езици на ЕС.

Предистория на ЕИБ
ЕИБ е създадена през 1958 г. по силата на Римския договор като институция за дългосрочно финансиране на организацията, която впоследствие се превръща в Европейския съюз. Нейната задача е да подкрепя
заложените в политиката на ЕС цели чрез осигуряване на средства за
инвестиции. Досега ЕИБ е предоставила близо 860 млрд. евро за проекти
в държавите-членки на ЕС, страните-кандидатки и страните-партньори.

Обхват на дейността на ЕИБ
В рамките на ЕС, ЕИБ подкрепя изпълнението на целите, заложени в политиката на
Европейския съюз, в следните области :

•

борбата срещу изменението на климата
	облекчаване и приспособяване към последиците от глобалното затопляне
• сближаване и конвергенция
	преодоляване на икономическите и социалните различия в най-слабо развитите
райони
• малки и средни предприятия
насърчаване на инвестициите от страна на малките предприятия
• опазване на околната среда и устойчивите населени места
инвестиции в по-чиста природна и градска среда
• устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергетика
	производство на алтернативна енергия и ограничаване на зависимостта от вноса
• основаната на знания икономика
	поддържане на икономика, която насърчава знанията и творчеството чрез инвестиции в информационни и комуникационни технологии, както и в човешки и социален капитал
• трансевропейски мрежи
	изграждане на трансгранични мрежи в транспорта, енергетиката и съобщенията
Това всъщност означава, че ЕИБ финансира широк кръг от инвестиции във всички
отрасли на икономиката.
През 2010 г., близо 88 % от общия размер на средствата от ЕИБ, възлизащи на 72 млрд.
евро, са вложени в проекти в ЕС.
Извън ЕС, ЕИБ развива активна дейност в около 160 страни (страни на предприсъединителен етап в Югоизточна Европа, страните-партньори от Средиземноморието, Африка,
Карибския и Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка, Русия и други съседни страни
на Изток), като полага усилия за практическото изграждане на финансовия стълб на ЕС във
външното сътрудничество и политиката за развитие (развитие на частния сектор, изграждане на инфраструктура, сигурност на енергийните доставки и устойчива околна среда).

Основни данни за ЕИБ през 2010 г.

млн. евро

Подписани проекти в Европейския съюз
Подписани проекти страните-партньори
Привлечени средства
Записан капитал

62 974
8 786
67 024
232 393

По какво се различава ЕИБ от търговските банки?
ЕИБ е публична банкова институция с идеална цел, подчинена на политиката на ЕС и заложените
в нея цели, която прави вложения само в проекти, спомагащи за изпълнението на политическите
цели на ЕС. ЕИБ не извършва извънборсови операции, сделки с частни клиенти или валутен обмен.

Как ЕИБ осигурява средства за кредитиране?
ЕИБ има двойствени функции – като европейска институция и като банка. Независимо че функционира в рамките на европейските институции, банката разполага с финансова независимост и капитал в размер на 232 млрд. евро, вписани от държавите-членки на ЕС, които са акционерите на ЕИБ.
ЕИБ се самофинансира, като основната част от средствата за кредитиране биват привличани на
международните капиталови пазари, където средства за дългосрочно финансиране могат да бъдат
осигурени чрез облигационни емисии и други видове ценни книжа. ЕИБ е водещият кредитополучател без държавни гаранции на облигационния пазар в ЕС.
Банката се стреми да постигне максимален финансов и нефинансов ефект от дейността си. Тя има
отличен кредитен рейтинг на капиталовите пазари (AAA), което й позволява да привлича средства
при най-изгодни условия. Тъй като водещ в дейността й е принципът на организация с нестопанска
цел, предимствата на привлечените от ЕИБ средства се пренасят и върху организаторите на проек
ти, които заплащат незначителна надценка за покриване на разходите на ЕИБ, а също и марж за
риска, ако е приложим.
В качеството й на банка на ЕС, участието на ЕИБ в проектите играе ролята на катализатор при привличане на средства от държавния и от частния сектор. Банката се придържа към строги стандарти
за анализ на проектите, за да осигури високо качество и надеждност на проектите, както и спазване
на екологичните и социалните й принципи.

По какъв начин се управлява ЕИБ?
Банката има собствени органи за вземане на решения, оглавявани от Съвета на гуверньорите,
който се състои от министри, посочени от държавите-членки (обикновено министрите на финансите). Съветът на гуверньорите определя общата кредитна политика на банката, поема ангажиментите за финансиране от страна на банката извън ЕС, взема решения за увеличаване на капитала на
банката и одобрява балансовия отчет и годишния доклад на банката. Единствено Съветът на директорите (представители на държавите-членки) разполага с правомощия за вземане на решения

относно заеми, гаранции и привличане на средства. Предложенията за операции се внасят от
Управителния комитет - постоянният изпълнителен орган-колегия на банката.

Кой може да ползва заеми от ЕИБ?
Клиентите на ЕИБ са органите от държавния сектор и частните предприятия. Мащабните проекти
на стойност над 25 млн. евро се финансират с преки заеми. Малките и средните начинания, както
и по-малките инфраструктурни проекти, се финансират чрез кредитни линии, учредени в сътрудничество с национални и регионални банки, които познават местните пазари. По правило ЕИБ не
отпуска заем, превишаващ 50 % от необходимите средства за изпълнение по даден проект.
ЕИБ предлага изгодни финансови условия, които са съобразени с пазарната среда, но не са основани на печалбата. Нейната подкрепа привлича други партньори от публичния и частния банков и
финансов сектор за участие в проектите. Групата на ЕИБ е готова да поеме по-голям кредитен риск
по някои проекти, отколкото работещите на търговски принцип финансови организации, стига
това да даде допълнителен тласък на политиката на ЕС.

Процедура за кандидатстване за заем от ЕИБ
Организатор, който кандидатства за финансиране, може да представи на банката подробно описание на проекта. Проектното предложение се проверява за съответствие с целите на ЕС, след
което се оценява по икономически, технически и финансови показатели, както и за въздействие
върху околната среда. Решението за отпускане на заем се взема от Съвета на директорите на ЕИБ.
След отпускането на заема, изпълнението се наблюдава за целия му срок от банката.

Правна рамка на ЕИБ
Като институция на ЕС, ЕИБ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на договорите за ЕС и собствения си устав, който е неделима част от договорите, и според определената
от ЕС правна рамка за постигане целите на договорите. Можете да намерите тези документи на
адрес: www.eib.org.

Предистория на Европейския
инвестиционен фонд
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е създаден през 1994 г. като
финансов орган на ЕС, специализиран в областта на малките предприятия.
Акционерната структура на ЕИФ е видоизменена през юни 2000 г., като ЕИБ
става мажоритарен акционер, което е последвано от създаването на Групата на
ЕИБ. ЕИФ е специализираното звено на ЕИБ за цялостно рисково финансиране
на МСП в ЕС, ЕФТА (Европейска асоциация за свободна търговия) и в странитекандидати за присъединяване, като предлага набор от финансови решения на
публични и частни посредници с оглед подобряване на финансовото състояние
на МСП и преодоляване на несъвършенствата на пазара. ЕИФ съдейства за
изпълнението на целите на ЕС, като подкрепя нововъведенията, регионалното
развитие, предприемачеството, растежа и заетостта.
Мажоритарният акционер в ЕИФ е ЕИБ (61,2 %), заедно с Европейската комисия
(30 %) и 28 публични и частни банкови институции от ЕС, Турция и Хърватия
(страни-кандидати) (8,8 %). Уставният капитал на ЕИФ възлиза на 3 млрд. евро.
ЕИФ развива стопанска дейност чрез пазарно-ориентирани инструменти, за да
подкрепя създаването и развитието на малки предприятия в Европа.

Финансовите продукти на ЕИФ
Инструментариумът на ЕИФ е съчетание от дялово участие, подчинен дълг тип “мецанин” и привлечени средства (осигурени с гаранции).
Чрез дяловото си участие, ЕИФ прави инвестиции в рисков капитал, в качеството си на ключов
инвеститор, и допринася за финансирането на иновационни малки и средни предприятия с
висок растеж. Банката осигурява капитали на ранен етап от тяхното развитие, както и за разширяване на дейността. ЕИФ обхваща широк спектър от рискови капиталовложения в МСП и осигурява подкрепа на долната половина от средния клас дружества на пазара.
Благодарение на дейността си по привличане на средства, намесата на ЕИФ подобрява кредитирането (или предоставя гаранции по обезпечени заеми за МСП и лизингови портфейли), както и
гаранции/насрещни гаранции по кредитни или лизингови портфейли за МСП.
В цялата си обезпечителна дейност ЕИФ се явява уникален субект на пазара, благодарение на
собствената си Международната банка за развитие и рейтинг от ААА, както и признанието на
класен инвеститор в сегмента на МСП. ЕИФ подпомага партньорски финансови институции при
прехвърляне на риска, получаване на икономически и регулаторни капиталови отстъпки и разнообразяване на източниците на финансиране. Гаранциите на ЕИФ също допринасят за подобряване
на кредитирането на МСП, а посредством това - и за привличането на допълнителни ресурси за
развитието на МСП.

Основни данни за ЕИФ през 2010 г.
Операции с рисков капитал
Гаранции и микрофинансиране
Записан капитал

млн. евро

930
1 909
3 000

ЕИФ се стреми да откликва на пазарните условия и да разработва нови продукти в тясно сътрудничество с ЕИБ и субектите на пазара. От 2009 г. насам фондът инвестира и в подчинен капитал
тип “мецанин”: този инструмент ще подобри достъпа до финансови средства на технологични
компании с висок ръст на етапа на разработката, както и на по-утвърден компании с оглед на
растежа или правоприемството, без да се налага те да се отказват от контрола. Освен това, в
сътрудничество с банковия сектор, ЕИФ даде ход на пилотна операция, която цели осигуряване
на финансиране под формата на дялово участие, привлечени средства или съчетание от двете за
организациите, осигуряващи микро-кредитиране. ЕИФ също така финансира фондове за технологичен трансфер, като по този начин дейно участва в преодоляване на изоставането на пазара
на рисков капитал от приложните изследвания.

Как финансира дейността си ЕИФ?
Дейността на ЕИФ се финансира или чрез собствени средства, или чрез средства, предоставени
от акционерите (ЕИБ, Европейската комисия като представител на Европейския съюз) или трети
страни (напр. за създаване на фонд за рисков капитал на фондовете в някои държави-членки).
Наскоро ЕИФ започна нова дейност за регионално стопанско развитие чрез управлението на
холдингови фондове по “Джереми” (JEREMIE) заедно със структурните фондове на ЕС от името
на регионите и на държавите-членки, чиято цел е разработването на инструменти за устойчив
финансов инженеринг (гаранции и рисков капитал), като по този начин подпомага микро-предприятия до средни по размер дружества.

В чия полза е дейността на ЕИФ?
ЕИФ не предоставя пряко финансиране на МСП. Фондът учредява съдружия с местни финансови
институции, обикновено това са фондове за рисков капитал и развитие, т. нар. “бизнес ангели”
-организации за технологичен трансфер, организации, предоставящи микро-кредити за сегмента
на дяловото участие, а за привлечените средства – банки, лизингови дружества, гаранционни и
взаимоспомагателни дружества, и източници на микро-кредити.

Правна рамка на ЕИФ
В качеството си на финансов орган на ЕС, ЕИФ осъществява своята дейност в съответствие със
собствения си устав. Можете да го намерите на адрес: www.eif.org.

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

Европейски инвестиционен фонд
www.eif.org - U info@eif.org
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
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