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Проектът се осъществява от Център „ Образование за
демокрация “ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Тази информационна брошура е безплатна.

Europe Direct е услуга, предназначена да Ви помогне да намери
отговори на въпросите,които си задавате за Европейския съюз.
Единен безплатен номер (*);
00 800 67 89 10 11
(*) Някои мобилни оператори не разрешават достъп до номера
номера, започващи с 00 800, или могат да таксуват тази обажданя.
:

Информацията и мненията, отразени в
брошурата, не отразяват задължително
официалните становища на Европейския съюз.
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Въведение
Световната икономическа и финансова криза доведе до рязък спад на
инвестициите в цяла Европа, което
попречи за реализирането на съществени инвестиции в инфраструктурата, иновациите и финансирането
на МСП.
Потребностите от инвестиции са значителни и е налице
ликвидност, но много потенциални инвестиции не се осъществяват
поради различни финансови и нефинансови бариери. Доверието на
инвеститорите е ниско поради икономическата нестабилност, както
и поради регулаторни и други неясноти.
В този контекст Комисията реши да се справи с недостига на
инвестиции, като стартира Плана за инвестиции за Европа.

Пет Европейски структурни и
инвестиционни фонда
 Европейски фонд за
регионално развитие;

 Европейски земеделски фонд
за развитие на селските
райони;

 Европейски социален фонд;
 Европейски фонд за морско
дело.

 Кохезионният фонд;
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Планът за Инвестиции за Европа
Началото
Планът за Инвестиции за Европа стартира през 2015 година като
инвестиционна инициатива, с която се цели да се рестартра растежа, да се
увеличат работните места и
да се съживят стратегическите
инвестиции в Европа след
тежката
икономическа
и
финансова криза, която беше
обхванала
света.
За
справянето си с нея Инвестиционният план за Европа цели да отключи
обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда
евро до 2018 г. (към днешна дата – средата на 2018 година – дори е
надвишил първоначалните очаквания с 20 милиарда евро), подобрявайки
достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби.
Основните цели на Планът за инвестиции за Европа, известен още
под името Планът „Юнкер“ са:
 Насърчаване на създаването на работни места и икономически
растеж;
 Удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и
увеличаване на конкурентоспособността;
 Укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на
ЕС;
 Подобряване на инвестиционната среда.
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Трите стълба на Планът „Юнкер“


Европейският фонд за стратегически инвестиции, предоставящ
гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции – съвместна
работа на ЕК и ЕИБ;



Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси и
Европейският портал за инвестиционни проекти – предлагащи
техническа помощ и популяризиране на възможностите за
инвестиране;



Премахване на регулаторните пречки пред инвестициите на
национално и европейско равнище.

Европейският фонд за стратегически
инвестиции
Основата на Плана за инвестиции

ЕФСИ е базисен за плана за
инвестиции за Европа, предназначен да
стимулира в дългосрочен план икономическия растеж и конкурентоспособността в ЕС.
Целта на фонда е да се
подпомогне използването на публично
финансиране, включително финансиране от бюджета на ЕС, за мобилизиране
на частни инвестиции за широк кръг от проекти, осъществявани в ЕС.
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Секторен обхват:
 Селско стопанство;
 Цифровизация;
 Научноизследователска дейност в областта на енергийната среда и
ефективното използване на ресурсите;
 Развитие и иновации;
 Социална среда;
 Транспорта.
Във фокусът му попадат също и малките и средни предприятия и
дружествата (в които работят между 250 и 3000 служители). ЕФСИ е
насочен към проекти, които наред с останалите цели, насърчават
създаването на работни места, дългосрочния растеж и повишаването на
конкурентоспособността.

Кой може да кандидатства:
 Компании с всякакъв размер;
 Субекти от публичния сектор;

 Финансови институции и
посредници, финансиращи МСП
и дружества;

 Национални насърчителни
банки;

 Комунално-битови
предприятия;

 Специфични инвестиционни платформи.
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ЕФСИ 2.0
След зашеметяващия си успех от първата
година
на
стартирането
на
ЕФСИ,
председателят Жан-Клод Юнкер в речта за
състоянието на Съюза за 2016 г. направи
предложение за удължаване на срока и
капацитета му с цел по-нататъшно повишаване
на инвестициите - т. нар. ЕФСИ 2.0.
Предложението на Юнкер увеличава
периода от 3 на 5 години - до 2020 година, а
инвестициите да достигнат най-малко 500 милиарда евро.
При необходимост подкрепата от ЕФСИ може да се съчетае с
подкрепа от други фондове на ЕС, като например европейските структурни
и инвестиционни фондове и др.

Европейският портал за
инвестиционни проекти
ЕПИП
представлява
онлайн
платформа за срещи между проекти и
инвеститори, които иначе може да не се
осъществят.
Целта на портала е да предоставя
информация и да популяризира напълно
безплатно проекти пред потенциални
инвеститори и така да способства за
ефективността на ЕФСИ.
Трябва да се има предвид, че изпращането на проекти до ЕПИП не е
кандидатстване за финансиране по линия на ЕФСИ или други инструменти
за финансиране, както и не гарантира подобно развитие в рамките на
ЕФСИ, ЕИБ и други инструменти.
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Европейски консултантски център по
инвестиционни въпроси
ЕКЦИВ представлява единна
точка за достъп до широк кръг
консултантски услуги и техническа
помощ.
Центърът
предоставя
техническа помощ и индивидуални
съвети на организаторите на частни и
публични проекти.
За да бъдат неговите услуги по-достъпни на национално и местно
равнище, ЕИБ и ЕК работят в тясно сътрудничество с националните
насърчителни банки, както и с други международни партньори. ЕИБ
разработва и техническа помощ, която е по-добре адаптирана към
конкретните нужди на местно равнище.

Обединяване на средства от различни
източници
Инвестиционните платформи могат
да подпомагат финансирането на помалки проекти и да комбинират средства
от различни източници, създавайки
възможност
за
диверсифицирани
инвестиции с географска или тематична
насоченост. Благодарение на тях помалките или местните инвестиционни
възможности могат да станат привлекателни от финансова гледна точка за
нови групи от инвеститори, като например пенсионни фондове или
институционални инвеститори.
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Както публични, така и частни
инвестиционни платформи (в повечето
финансирането), като правната форма и
следва да се определят в зависимост от
интересите на основните инвеститори.

субекти могат да създават
случаи те също участват във
структурата на финансирането
потребностите на проектите и

ЕКЦИВ може да даде конкретни съвети за структуриране на
инвестиционните платформи. Проектите в напреднала фаза могат да
кандидатстват директно в групата на ЕИБ за финансиране.

Комбиниране на ЕФСИ с други фондове на ЕС
Комбинирането на ЕФСИ с други фондове на ЕС, и по-специално с
европейските структурни и инвестиционни фондове, може да бъде
полезен начин за предоставяне на допълнителни инвестиции за проекти и
региони, които срещат по-големи затруднения при
привличането на частни инвестиции.

Резултати от ЕС за месец юни 2018 г.
 ЕФСИ се очаква да предизвика инвестиции в размер на 294
милиарда евро;
 93% от първоначалните цели в размер на 315 милиарда евро са
изпълнени;
 Одобрени са 412 инфраструктурни и иновационни проекти;
 Приети са 418 одобрени споразумения за финансиране на МСП;
 Около 644000 МСП, от които се очаква да се възползват.
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Последни резултати

Държави
Таблицата дава обощено по държави на финансиране от ЕФСИ,
одобрена от ЕИБ - колко инвестиции, които финансирането от ЕФСИ е
заложено да задейства, и как държавите се облагат с общи инвестиции,
които трябва да бъдат задействани от ЕФСИ като част от БВП (към юни
2018 г.).
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Държави

Финансиране от ЕФСИ,
одобрено от Групата на
ЕИБ (млн. евро)

За да се активират
инвестициите
(млн. евро)

Класация (1-28)
ЕФСИ предизвика
инвестиции на евро
от БВП

Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания

1089
1588
401
219
55
569
561
112
1626
9503
5528
2596
261
1269
7409
182
356
97
11
2440
3045
2123
361
487
66
6546
2655
2677
5039

3401
7136
1722
836
109
2726
1717
803
6381
43300
23242
10024
1692
5385
41101
615
1054
309
34
8671
11918
6093
1302
1390
722
33001
9209
21623
48701

21
17
3
14
26
18
25
2
5
13
24
1
19
12
10
9
8
27
28
20
7
4
23
16
15
6
11
22

Операции с много
държави

Бизнесът в ЕС
Премахване на пречките пред инвестициите
Целта на Плана за инвестиции за Европа е да се премахнат пречките
пред инвестициите чрез допълващи се действия на европейско и
национално равнище.
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Единния пазар
Разгръщането на пълния потенциал на единния пазар ще допринесе
за растежа и повишаването на заетостта. Освен това ще превърне Европа в
по-конкурентноспособно и желано място за иновации и инвестиции.

Съюз на капиталовите пазари
Създаване на по-развити и по-интегрирани капиталови пазари в
Европа, за да се подпомогне мобилизирането на капитал за всички
предприятия, включително МСП, и за инфраструктурни проекти, които
имат нужда от средства, за да се разрастват и да създават работни места.

Цифровия единен пазар
Улесняване на достъпа до онлайн стоки, изготвяне на правила, които
съответстват на темпа на развитие на технологиите, и извличане на ползи
от цифровизацията.
Кръгова икономика
Управление на прехода към икономика с по-ефективно използване
на ресурсите, в която стойността на продуктите, материалите и ресурсите
се запазва в икономиката възможно най-дълго, а генерирането на
отпадъци е сведено до минимум.

Насоки за национални и публични органи
Статистическо третиране
на ПЧП ръководство на
Евростат и ЕИБ, което има за
цел да се помогне на
националните
органи
да
разбират по-добре влиянието,
което
оказват
характеристиките на договорите за публично-частни партньорства върху
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държавния счетоводен баланс, и на публичните органи — да вземат
информирани решения при подготовката и изпълнението на договори за
ПЧП.
Прилагане на правилата за държавна
помощ по отношение на публичното
финансиране на инфраструктура, за да се
помогне
на
публичните
органи
и
дружествата да знаят, кога може да бъде
предоставено публично подпомагане, без
да е необходимо одобрение съгласно правилата на ЕС за държавната
помощ.
Съчетаване на финансирането по ЕФСИ със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове, за да се помогне на публичните
органи и организаторите на проекти да се възползват максимално от
възможностите за комбиниране на средства от ЕФСИ и ЕСИ фондовете.

Насърчаване на националните органи
Страните от ЕС могат да предприемат
допълнителни действия за подобряване на
рамковите условия за инвестициите на
национално равнище. Когато са налице, те
следва да увеличават публичните инвестиции
в благоприятстващи растежа области, като
например инфраструктура, здравеопазване,
образование и научни изследвания.

ЕК насърчава националните органи да:
 Ускоряват структурните реформи;
 Отстраняват пречките пред инвестициите;
 Установяват стабилен набор от проекти и гарантират за тяхната
добра кординация.
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Специфични за всяка държава
препоръки
България
Като част от европейския семестър
ЕК постави специален акцент върху
идентифицирането
на
предизвикателствата пред инвестициите и върху
приоритетните реформи за тяхното
преодоляване във всяка държава –
членка на ЕС.
ЕК препоръчва на България да
предприеме следните действия през
2017 и 2018 година:
 Ускоряване на прилагане на
мерките за намаляване на размера на
неформалната икономика;
 Да подобри финансовия надзор посредством изпълнението на
подробни планове за действие в тясно сътрудничество с
европейските органи;
 Намаляване на равнището на необслужваните заеми;
 Подобряване на
интеграцията;

активните

политики

по

заетостта

и

 Предоставяне на качествено образование;
 Да увеличи покритието на здравното осигуряване – намаляне
на преките плащания от страна на пациентите и справяне с
недостига на здравни специалисти;
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Полезни връзки
ЕК - ec.europa.eu;
ЕИБ - eib.org;
Евростат - ec.europa.eu/eurostat;
ЕПИП - ec.europa.eu/eipp;
Европейски съвет - consilium.europa.eu;
Финансови инструменти за европейските структурни и инвестиционни
фондове - www.fi-compass.eu;
Представителство на ЕК в България – ec.europa.eu/bulgaria

Съкращения:
ЕС – Европейски съюз;
ЕК – Европейска комисия;
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка;
ЕФСИ – Европейски фонд за стратегически инвестиции;
БВП – Брутен вътрешен продукт;
МСП – Малки и средни предприятия;
ЕПИП – Европейски портал за инвестиционни проекти;
ЕКЦИВ – Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси;
ПЧП – Публично-частни партньотства;
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