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االستثمار في مستقبل مصر

ار" م ث ت الس ي ل ك االأوروب ن ب ن "ال ة ع ع ري ة س ح م  ل

"البنك االأوروبي لالستثمار" يدعم التنمية االقتصادية 
المستدامة في مصر

باعتباره البنك الخاص باالتحاد االأوروبي، يدعم "البنك االأوروبي لالستثمار" 
سياسة مصر الرامية إلى تسريع وتيرة االستثمار والترويج القتصاد متنوع بشكٍل 

أكبر. ويعمل "البنك االأوروبي لالستثمار" في مصر منذ عام 1979، وقد وّقع 
قروًضا تتجاوز قيمتها 8.2 مليار يورو، ممّواًل بذلك أكثر من 90 مشروًعا في 

عدٍد كبير من القطاعات. ويرمي التعاون الوطيد بين البنك والسلطات 
المصرية وكذلك مروجي المشاريع إلى دعم التنمية االجتماعية-االقتصادية 

التي تركز على أهداف الحكومة المصرية وأولوياتها.

وخالل السنوات القليلة الماضية، زاد "البنك االأوروبي لالستثمار" دعمه لمصر 
في زمٍن يشهد تحديات سياسية واقتصادية في المنطقة وفي مصر. وقد وّسع 
البنك نطاق تركيزه ليشمل على وجه التحديد القطاع الخاص المحلي، ال سيما 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب توليد الطاقة المتجددة.

ة  ق ط ن ي م ار" ف م ث ت الس ي ل ك االأوروب ن ب "ال
ط وس ت م ر ال ح ب ال

يُعتبر "البنك االأوروبي لالستثمار"طرًفا أساسًيا في الشراكة المالية 
بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وقد وفر تموياًل إلى دول شريكة 

في الشرق االأوسط وشمال أفريقيا منذ تشرين االأول/ أكتوبر 2002 
ناهزت قيمته 19 مليار يورو. ويتمثل هدف البنك في دعم التنمية 

االقتصادية واالجتماعية بالتزامن مع تحسين الظروف المعيشية 
للناس من خالل توفير القروض واالأسهم والضمانات والمساعدة 

الفنية.

قليمي في القاهرة الذي  ويمثل مكتب "البنك االأوروبي لالستثمار" االإ
افُتتح عام 2003 كأحد أول مكاتبه خارج أوروبا، التزامه تجاه مصر 

والمنطقة.

صالحات  الإ الأوروبي لالستثمار" لأجندة  "البنك  "نقدر دعم 
عمليات  وإن  المصرية.  الحكومة  وضعتها  التي  التحولية  القتصادية 
إمكانياتها  كامل  تحقيق  على  بالدنا  لمساعدة  أساسية  في مصر  البنك 
المشتركة  مساعينا  مواصلة  إلى  نتطلع  شعبها.  معيشة  مستوى  ورفع 

المستدام  النمو  قدًما وتعزيز  التنمية  أجندة  أجل دفع  من 
بالدنا." في  والشامل 

 معالي الدكتورة سحر نصر
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي في مصر

ومثمرة  قديمة  شراكٌة  لالستثمار"  الأوروبي  بـ"البنك  "تجمع مصر 
هذه السنوات، ساهم "البنك  35 عاًما. وطوال  عمرها أكثر من 
القطاعين  في  السليمة  المشاريع  تطوير  في  لالستثمار"  الأوروبي 

جمالية 8 مليارات  الإ العام والخاص من خالل قروض تتعدى قيمتها 
20 مليار يورو من الستثمارات". يورو وساهم بأكثر من 

 داريو سكانابيكو
 نائب الرئيس

البنك االأوروبي لالستثمار
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ة ي اع م ت ة واالج ادي ص ت ة االق ي ت ح ت ة ال ي ن ب ر ال طوي ت

يدعم "البنك االأوروبي لالستثمار" التنمية في مصر من خالل تمويل مشاريع 
البنية التحتية، ال سيما في قطاعات الطاقة والنقل والمياه ومياه الصرف التي 

تمثل أساس التنمية االقتصادية ورفاهية الشعب وحماية البيئة.

ونال قطاع الطاقة الحصة االأكبر من تمويل "البنك االأوروبي لالستثمار" حتى 
االآن. فقد مّول البنك استثمارات ضخمة في كافة المجاالت: توليد الطاقة 

الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتخزينها، حيث تّم التركيز مؤخًرا على توليد الطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقد ساعدت مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل الممّولة من "البنك 
االأوروبي لالستثمار" على توسيع البنية التحتية االستراتيجية للنقل في مصر، 
وسط تقليص أثرها البيئي. وقد دعم البنك االستثمارات في النقل الجوي، 

وينظر في احتمال تمويل مشاريع في قطاعي الموانئ والسكك الحديدية.

وتساهم مشاريع النقل المحلي المستدامة في تحسين حركة النقل وتعزيز 
سالمة المواطنين وتخفيف التلوث.

ويدعم "البنك االأوروبي لالستثمار" تحديث البنية التحتية البيئية، حيث من 
شأن عدد كبير من المشاريع في قطاع المياه ومياه الصرف تحسين خدمات 

المياه والصرف الصحي، خصوًصا في المناطق الريفية، ما يحسن بالتالي نوعية 
حياة الشعب المصري.

ن 2010 و2016  ي ار ب م ث ت الس ي ل ك االأوروب ن ب روض ال ق
اع ط ق ب ال س ح ب
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  حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

%27 والشركات المتوسطة على التمويل 
%19 النقل المستدام الحضري/ ما بين المدن 
%10 الصناعة 
%4 المياه ومياه الصرف 



3 االستثمار في مستقبل مصر

مبادرة "دعم الصمود االقتصادي"

في عام 2016، أطلق البنك مبادرة "دعم الصمود االقتصادي" بطلٍب من المجلس االأوروبي لجمع تمويل إضافي على وجه السرعة دعًما للنمو المستدام والبنية 
قراض المنتظمة، سيوفر "البنك االأوروبي  التحتية الحيوية والترابط االجتماعي في بلدان جنوب الجوار االأوروبي وبلدان غرب البلقان. إلى جانب عمليات االإ

لالستثمار" تموياًل إضافًيا بقيمة 6 مليارات يورو بموجب المبادرة التي من المتوّقع أن تسفر عن استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار يورو خالل فترة السنوات الخمس 
الممتدة بين 2016 و2020. ويقع دعم استحداث الوظائف واالستثمارات الحيوية في البنية التحتية في صميم المبادرة.

وفي إطار عمل مبادرة "دعم الصمود االقتصادي" في مصر، من المتوّقع أن يصّب البنك تركيزه على القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة الحجم من خالل توسيع الشراكة مع المصارف المحلية وربما تمويل الشركات االأكبر واالستثمارات االأجنبية المباشرة والشراكات بين القطاعين العام 

والخاص. ويمكن أيًضا توّقع زيادة تمويل مشاريع البنية التحتية بموجب المبادرة نفسها.

برنامج االستثمار في النقاط الساخنة للبحر االأبيض المتوسط

إن البرنامج الذي أطلقه ويديره "البنك االأوروبي لالستثمار" ويمّوله االتحاد االأوروبي، يساعد حكومات بلدان جنوب البحر المتوسط في إعداد مشاريع مرتبطة 
عداد للمشروع بكاملها، أي بدًءا بتحديد مشروع ما وإدارة إعداد دراسات الجدوى، وصواًل إلى  بالمياه والبيئة. ويوفر فريق من الخبراء الدعم لمجموعة أنشطة االإ

عداد لسبعة مشاريع في مصر. تحديد مصادر التمويل والمساعدة على تنفيذ المشروع. حتى االآن، دعم البرنامج االإ

مبادرات خاصة



االستثمار في مستقبل مصر4

توسيع خدمات الصرف الصحي في كفر الشيخ

وفر "البنك االأوروبي لالستثمار" قرًضا بقيمة 77 مليون يورو لبناء محطات صرف صحي جديدة في محافظة كفر الشيخ من شأنها توفير خدمات الصرف الصحي 
في ثالثة مراكز ريفية هي مطوبس ودسوق والبرلس، من خالل إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع ثالث محطات قائمة لمعالجة مياه 

الصرف الصحي وخطوط المجاري بطول 700 كلم تقريًبا، فضاًل عن تركيب 52 محطة ضخ.

وسيضمن المشروع معالجة مياه الصرف الصحي لـ500 ألف شخص، ويحسن بالتالي الظروف الصحية في المنطقة ويعزز نوعية مياه الري. كما سيساهم في 
تخفيض مستويات التلوث في نهر النيل وبحيرة البرلس ومياه البحر االأبيض المتوسط.

وبالتالي، ستشمل الفوائد غير المباشرة المرتبطة بالمشروع زيادة متوّقعة في كمية ونوعية االأسماك في بحيرة البرلس التي تساهم بنسبة 70% في قطاع صيد 
االأسماك في البالد، وتوفر إنتاًجا زراعًيا أكبر وظروًفا أفضل لتطوير قطاع السياحة.

برنامج المياه المحسنة والصرف الصحي، المرحلتان االأولى والثانية

عادة تأهيل وتوسيع وبناء شبكات جديدة للمياه ومياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة بهدف  قدم "البنك االأوروبي لالستثمار" مبلغ 127 مليون يورو الإ
تحسين خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في أربع محافظات في منطقة الدلتا، وأربع محافظات في الصعيد. ومن خالل هذه االستثمارات، سيستفيد نحو 

2.2 مليون شخص إضافي من مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي.

محطة كهرباء الشباب

في ظل تركيز "البنك االأوروبي لالستثمار" على أهمية تطوير توليد الكهرباء 
في بلدان البحر المتوسط، وسط الحّد من االأثر البيئي، قدم قرًضا بقيمة 
205 ماليين يورو لتمويل تحويل محطة كهرباء من دورة بسيطة إلي دورة 

مركبة لتعمل بتكنولوجيا غازية متكاملة، ما يزيد القدرة على توليد الكهرباء 
من 1000 إلى 1500 ميغاواط.

ومن خالل هذا المشروع، يساهم البنك في أمن إمدادات الطاقة لالأفراد 
والشركات، وفي زيادة إنتاجية وقدرة االقتصاد المصري التنافسية.

مشروع التحكم في التلوث الصناعي )المرحلة الثالثة(

يتّم تمويل استثمارات التحكم في التلوث التي تدعمها شركات صناعية 
ره "البنك االأوروبي لالستثمار" بقيمة  عامة وخاصة بموجب خط ائتماني وفَّ

70 مليون يورو، بوساطة مصارف تجارية محلية.

ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة التلوث الصناعي الذي يضّر بالبيئة 
نسان، وذلك من خالل مزيج من االستثمارات في البنية التحتية  وبصحة االإ

والمساعدة الفنية المصّممة خصيًصا لدعم تطبيق حلول إزالة التلوث 
واستدامتها على المدى الطويل. فضاًل عن ذلك، من المتوّقع أن يسمح بناء 

قدرات الرصد والتفتيش البيئي للصناعة المحلية باالمتثال لالأنظمة البيئية 
النافذة.
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ل ق ن ة العامة لقطاع ال ي ت ح ت ة ال ي ن ب ون يورو لالســتثمارات في ال ي ل 675 م

ون يورو لدعم كفاءة الطاقة والبنية التحتية البيئية  ي ل ة 176 م م ي ق ة ب اري م ث ت ح اس ن ة وم ي ن دة ف اع س م
ب"" ي م ي ـ"ف اص ب خ ي ال ان م ئ ت دوق االس ن ص وار" و"ال ج دول ال ار ل م ث ت ق االس رف ومشاريع قطاع النقل - ممّولة من "م

دعم "البنك االأوروبي لالستثمار" لتطوير البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية في مصر بين 2010 و2016

ون يورو   ي ل  1.415 م
ة  اق ط ن ال الأم

ون يورو   ي ل غ 134 م ل ب ص م ي ص خ  ت
ة   ي ت ح ت ة ال ي ن ب ل  من قروض "البنك االأوروبي لالستثمار" ل

ي ح ص رف ال ص اه وال ي م ال ة ب اص خ ال

الدعم الموّجه لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

إّن "البنك االأوروبي لالستثمار" يُعد الممّول االأكبر متعدد االأطراف لمشاريع االأعمال المتعلقة بالمناخ في العالم، حيث يمّثل التخفيف من حدة آثار التغّير 
المناخي والتكّيف معه أهم أهداف كافة عمليات البنك. وخالل السنوات الماضية، برز تركيز خاص في مصر على مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ما 
عكس استراتيجية الطاقة التي تعتمدها الحكومة المصرية والتي ترمي إلى جعل حصة الطاقة المتجددة تبلغ 20% من مزيج الطاقة بحلول عام 2022. وتوفر 

مزارع الرياح مساهمة ملحوظة في هذه االأولوية وأيًضا في أهداف االأعمال المتعلقة بالمناخ في مصر.

مزرعة الرياح في جبل الزيت

يُعتبر جبل الزيت، بفضل مساهمته بمقدار 200 ميغاواط في قدرة الطاقة المتجددة، أحد أكبر مزارع الرياح في أفريقيا، إذ يقع في الضفة الغربية لخليج 
السويس في خليج الزيت.

مزرعة الرياح - خليج السويس

تم إبرام قرض بقيمة 115 مليون يورو في آذار/مارس 2017 لبناء 
مزرعة رياح برية، لتقع في الضفة الغربية من خليج السويس على 
بعد 400 كلم جنوب شرق القاهرة. ومن المتوّقع تركيب ما يصل 

إلى 100 توربينة بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط.

وسيساهم هذا المشروع في خفض تحديات إمدادات الكهرباء في 
مصر عبر استخدام مصادر طاقة الرياح المستدامة. ويتماشى مع 
استراتيجية مصر في مجال الطاقة على المدى الطويل الستخدام 

إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة التي تختزنها وتنويع مزيج الطاقة 
وخفض االنبعاثات واستحداث الوظائف وكذلك تلبية حاجات 

الطاقة المتزايدة.
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اص خ اع ال ط ق ر ال وي ط م ت دع

يُعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي واستحداث الوظائف واالبتكار في مصر، كما تمّثل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم عموده الفقري - حيث 
تشّكل أكثر من 95% من الشركات، وتوّفر 75% من وظائف قطاع االأعمال. وال يزال االلتزام بدعم تطوير القطاع الخاص وال سيما المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
هدًفا أساسًيا الأنشطة "البنك االأوروبي لالستثمار" في مصر. وقد شّكل دعم البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البالد الذي تخطى 900 مليون يورو نحو 27% من 

الحجم االإجمالي لالتفاقات المبرمة بين 2010 و2016.

ويدعم "البنك االأوروبي لالستثمار" تطوير القطاع الخاص من خالل البنوك المصرية التي تعتمد خطوط البنك االئتمانية المصّممة لمعالجة نقص التمويل بشروط 
تناسب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتنقل المصارف المصرية الشريكة للبنك مزايا مالية ملموسة إلى المستفيدين النهائيين، ما يعّزز بالتالي نفاذهم الضعيف 

أساًسا إلى التمويل، وهو أحد العوائق االأساسية التي تحول دون تطوير القطاع الخاص.

ويتّم حالًيا توفير قروض "البنك االأوروبي لالستثمار" إلى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات المتوسطة من خالل "البنك االأهلي المصري"، و"بنك 
قطر الوطني"، و"البنك المصري الخليجي" و"البنك المصري لتنمية الصادرات"، التي تقّدم القروض لرؤوس االأموال المستثمرة والعاملة في مختلف االأنشطة 

االقتصادية. وحتى االآن، تم ّتخصيص أكثر من 700 مليون يورو للمستفيدين النهائيين من تمويل "البنك االأوروبي لالستثمار".

بناء المدارس

إن مدارس الرواد الخاصة، التي تّم تأسيسها عام 2002، هي مجموعة من 
ثالث مدارس. وقد تّم توفير قرض ممّول من "البنك االأوروبي لالستثمار" 

ناهزت قيمته 1.6 مليون يورو إلى الشركة عام 2015 لتشييد مباٍن جديدة 
للمدرسة على مساحة إجمالية تمتد على 7 آالف متر مربع تستوعب 70 صًفا 

على امتداد 1700 متر مربع. إن مبنى المدرسة مجهز بمختبر علمي 
ومنشآت رياضية متنوعة.

تمويل رأس مال االأعمال

إن "راضي للبناء" التي تأسست عام 2001، هي شركة بناء تعمل على تطوير 
البنية التحتية. وفي عام 2015، تّم استخدام قرض بقيمة 4.8 مليون يورو 

من "البنك االأهلي المصري" لشراء رافعات وشاحنات جديدة سمحت 
للشركة بتطوير أعمالها.

تحسين الجودة الغذائية واالأمن الغذائي

تنتج الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية مجموعة من منتجات 
الحبوب والسميد من القمح. وفي عام 2016، دعم "البنك االأوروبي 

لالستثمار" الشركة بقرض قيمته 6.2 مليون يورو من أجل استيراد أجود أنواع 
المواد لضمان جودة منتجاتها العالية وسالمتها.
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المساعدة الفنية ومنح االستثمار

يسعى "البنك االأوروبي لالستثمار" بفعالية إلى ضمان الحصول على تمويل من جهات مانحة يضمه إلى قروضه، بهدف جعل تكاليف االستثمارات في البنية 
التحتية االقتصادية واالجتماعية مقبولة، وتعزيز نوعية عملياته وآثارها التنموية. وبالتالي، يمكن لمساهمات الجهات المانحة أن تكون نقطة تحّول لجعل 

مشروع ما قاباًل للتطبيق والتنفيذ، وضمان استدامته، وكذلك المساعدة على معالجة المخاوف البيئية المهمة. ويتم استخدام المنح من أجل تمويل:

المساعدة الفنية والخدمات االستشارية، بهدف مساعدة مروجي المشروع في: إعداد دراسات تمهيدية لتحديد حاجات االستثمار وأولوياته وتصميم 	 
المشاريع وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، بما في ذلك دعم إدارة المشروع وبناء قدرات المروجين.

مكونات المشاريع االستثمارية، بهدف إتمام التمويل أو جعل المشاريع مستدامة من الناحية المالية وقابلة للتطبيق.	 

في منطقة البحر المتوسط، يتّم حالًيا توفير منح تمويل مماثلة في إطار تعاون "البنك االأوروبي لالستثمار" مع االتحاد االأوروبي عبر "مرفق االستثمار لدول 
الجوار" وكذلك من خالل جهات مانحة أخرى عبر "الصندوق االستئماني الخاص بـ"فيميب" " الذي يديره "البنك االأوروبي لالستثمار". ويستفيد أيًضا عدد من 

قراض التي ينفذها البنك، من الخدمات االستشارية التي يمّولها من ميزانيته الخاصة. عمليات االإ

"مرفق االستثمار لدول الجوار" التابع لالتحاد االأوروبي

يهدف "مرفق االستثمار لدول الجوار" التابع لالتحاد االأوروبي الذي أطلق عام 2008 إلى دعم دول جوار االتحاد االأوروبي في مساعيها لتحقيق حوكمة أفضل 
وتنمية اقتصادية واجتماعية من خالل قروض من مؤسسات تمويلية أوروبية عامة مدعومة من منح يقدمها االتحاد االأوروبي. ويدعم هذا المرفق مشاريع البنية 

التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، إضافة إلى تطوير القطاع الخاص. وتستخدم منح المساعدة الفنية لتحسين تنفيذ المشاريع الممّولة، ما يعزز 
بالتالي توافق السياسة بين قرارات "البنك االأوروبي لالستثمار" الخاصة بالمشاريع واالإصالحات االقتصادية على صعيد البلد والقطاع وأهداف سياسة الجوار 

االأوروبية العامة.

وفي مصر، وفر "مرفق االستثمار لدول الجوار" التابع لالتحاد االأوروبي حتى االآن منح استثمار ومساعدة فنية ورؤوس أموال مغاِمرة فاقت قيمتها 170 مليون 
عداد للمشروع عبر عدة مرافق إقليمية. يورو لدعم تطبيق مشاريع يمّولها "البنك االأوروبي لالستثمار" إلى جانب الدعم الموجه نحو االإ

"الصندوق االستئماني الخاص بـ"فيميب" "

يدعم هذا الصندوق أنشطة البنك في المنطقة من خالل تمويل الدراسات التمهيدية والمساعدة الفنية وعمليات رؤوس االأموال المغاِمرة وبناء القدرات. 
ويتألف المساهمون من النمسا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد 

والمملكة المتحدة والجماعة االأوروبية. وبفضل الصندوق، تّم تخصيص منح تناهز قيمتها 6 ماليين يورو للمشاريع المصرية.

منح "البنك االأوروبي لالستثمار" قروًضا بقيمة 

ون يورو 837 ي ل م
إلى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات 

ارف:  ص  المتوسطة عبر أربعة م
 "البنك االأهلي المصري" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" و"البنك 

المصري الخليجي" و"بنك قطر الوطني".

حتى االآن، مّولت قروض "البنك االأوروبي لالستثمار" الممنوحة إلى 

 المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات المتوسطة 

 250 
ات. رك ش آت وال ش ن م ذه ال ه ا ل ويً ان ا ث روًع ش م

دعم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات المتوسطة
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باعتباره البنك الخاص باالتحاد االأوروبي، يدعم "البنك االأوروبي لالستثمار" مصر 
كجزء من سياسة الجوار االأوروبية التي يعتمدها االتحاد االأوروبي والتي تسعى 

إلى توطيد التعاون السياسي واالقتصادي بين االتحاد االأوروبي والبلدان 
المجاورة له.

قراض الخارجي" الموكل  يمّول البنك مشاريع في مصر على أساس "تفويض االإ
إلى البنك من االتحاد االأوروبي. ويزّود هذا التفويض "البنك االأوروبي لالستثمار" 

بضمانة تغطيها ميزانية االتحاد االأوروبي من أجل تمويل مشاريع في مجاالت 
البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية وتطوير القطاع الخاص المحلي والتخفيف 

من حدة تأثيرات التغّير المناخي والتكّيف معه.

يجمع "البنك االأوروبي لالستثمار" االأموال من أسواق رأس المال بشروط مواتية، 
ناقاًل الميزات المالية، على غرار معدالت الفائدة المتدنية وتواريخ االستحقاق 
البعيدة، إلى استثمارات مؤهلة تتماشى مع أولويات الحكومة وكذلك سياسات 
االتحاد االأوروبي وأولوياته. وتسهل خبرة البنك الواسعة في تمويل المشاريع 

وخبرته محلًيا ومعرفته العميقة بالسياسات االأوروبية، تحديد المشاريع المفيدة 
والمستدامة التي تتوافق مع االأولويات الوطنية وتلك الخاصة باالتحاد االأوروبي 

على السواء. وبالتالي، يعمل "البنك االأوروبي لالستثمار" كحامل راية سياسات 
االتحاد االأوروبي خارج دوله االأعضاء، ويساهم في نشر الممارسات الفضلى، 

ويسهل مشاركة ممّولين آخرين في مشاريع يوليها االتحاد االأوروبي أولوية.

https://twitter.com/EIB
https://www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank
https://www.youtube.com/user/EIBtheEUbank
https://ged.beilux.eib.org/csdav/nodes/-58217997/press%40eib.org

