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През 2012 г. нашите акционери – държавите членки на 

ЕС, договориха увеличение на капитала на Групата на 

ЕИБ. В замяна те поставиха условие да отпуснем допъл‑

нително 60 млрд. евро и да подкрепим съвкупни инвес‑

тиции за не по‑малко 180 млрд. евро. Ние не само ус‑

пяхме в това начинание, а преизпълнихме целта и през 

април предсрочно приключихме с изпълнението.

Това е една от причините да започнем уверено изпъл‑

нението на заложените цели в Инвестиционния план за 

Европа. Докато течеше работата по регламента за учре‑

дяване на бюджетните гаранции на ЕС, Комисията из‑

пълняваше ролята на гарант по сделките, които попадат 

в неговия обхват. Това ни позволи през април 2015 г. да 

дадем ход на първите инвестиции съгласно плана.

В края на 2015 г. Групата на ЕИБ, състояща се от ЕИБ 

и ЕИФ, одобри над 100 заема по Плана за инвестиции 

и гаранции. На следващите страници ще намерите пове‑

че информация за тях. Подписаните досега сделки по ли‑

ния на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

обхващат дейности и сектори, които Инвестиционният 

П рез 2015 г. ЕИБ се изправи пред нови предизви‑

кателства. За да може да се справи с тях, банка‑

та продължи да се развива. Виктор Юго пише: 

„Сменете листата си. Но съхранете корените си.“ Повли‑

яни от тези думи на великия френски писател, започ‑

ваме да изпълняваме Инвестиционния план за Европа, 

като използваме натрупаните експертни знания, за да 

заработим по нов начин. През 2015 г. изпълнихме амби‑

циозните ангажименти, като увеличението на капитала 

с 10 млрд. евро се превърна в подкрепа за инвестиции 

в размер на 190 млрд. евро. Затвърдихме участието си 

в най‑трудните области в Европа и в света. Положихме 

усилия Инвестиционният план за Европа да е готов за 

действие дори преди да бъдат създадени оперативните 

структури.

ЕИБ е банката на ЕС. Носим отговорност за икономически‑

те потребности на всеки европейски гражданин във вся‑

ка страна от ЕС. Ответните мерки, предприети от ЕИБ след 

финансовата криза от 2008 г., постигнаха силен, положите‑

лен ефект. Банката тръгна по пътя на промяната и модер‑

низацията. Резултатите са осезаеми.

Обръщение  
на президента
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Обръщение   
на президента

Вернер Хойер

план за Европа цели да подпомогне. Половината от тях са 

за възобновяема енергия, енергийна ефективност или за 

нисковъглеродно производство или екология. Сред дру‑

гите са цифровата инфраструктура, НИРД и промишлени‑

те иновации.

Така и трябва да бъде. Бъдещето на Европа трябва 

да бъде иновативно. То трябва да бъде „зелено“. ЕИБ 

е най‑големият източник в света за финансиране на мер‑

ки в областта на климата. Финансирали сме повече мер‑

ки в областта на климата от следващите пет най‑големи 

международни банки за развитие. През следващите пет 

години ще осигурим почти 100 млрд. евро за проекти, 

свързани с климатичните промени по света. Ще спомог‑

нем за осъществяване на постигнатите договорености 

на конференцията за климата в Париж през декември 

2015 г.

Поехме задължението най‑малко една четвърт от на‑

шите заеми да са предназначени за проекти за клима‑

та. През 2015 г. преизпълнихме този ангажимент. Освен 

това, решихме да увеличим кредитирането за проекти 

във връзка с климатичните промени до 35 % от заемите 

за развиващите се страни в периода до 2020 г.

През 2015 г., ЕИБ реагира бързо на кризата с бежанците 

и финансира проекти за страни–крайна дестинация чрез 

мерки за спешно жилищно настаняване на бежанци и дъл‑

госрочни инвестиции в района на произход на бежан‑

ците. В Йордания, например, през ноември ЕИБ подписа 

сделка за 50 млн. евро за финансиране на водопровод за 

снабдяване на северната част на страната с вода. Напли‑

вът на сирийски бежанци натоварва ограничените водни 

ресурси на страната. Това също така може да породи кон‑

фликт между бежанците и местното население. Подобни 

на водопровода проекти биха облекчили положението. 

С подкрепата за съседните страни възпираме натиска на 

бежанците, желаещи да продължат пътя си и да търсят 

убежище в Европа; даваме им избор да останат по‑близо 

до родните места и да съградят нов живот там.

Голяма част от дейността ни естествено е насочена към 

Европа. В Гърция, одобрените заеми възлизат на 10 % от 

БВП на страната. Въпреки това, намерението ни е да за‑

силим дейността си там. През 2015 г. ЕИБ разви много ак‑

тивна дейност и в съседните страни. През лятото прове‑

дохме сложни преговори за ускоряване отпускането на 

гаранции по заеми в размер на 520 млн. евро за финан‑

сиране на закупуването на газьол за отопление в Украй‑

на. Преговорите бяха помрачени от сянката на войната, 

както и от вероятността за тежки лишения по време на 

суровата зима, в случай че доставките на газ се прова‑

лят. За щастие, енергичният екип на банката се справи 

успешно.

Банката оставя своя отпечатък и оказва влияние в цял 

свят. През последните години постоянно расте ролята 

на Групата на ЕИБ, като фактор в изграждане способнос‑

тта на Европа да реагира на предизвикателства с местно 

и световно измерение. Настоящият доклад ще очертае 

ускореното развитие на тази тенденция през 2015 г.

Бъдещето 
на Европа 

трябва да бъде 
иновативно. То 
трябва да бъде 

„зелено“.
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2015 ПОСТИЖЕНИЯ

за околна среда
19,6

ЕФСИЕвропейски фонд 
за стратегически 

инвестиции - 2015 г.

Климатът и околната 
среда са в центъра на 

50 % от одобрените от ЕИБ проекти

81 000 МСП ще ползват финансиране от 
ЕИФ – тази помощ ще укрепи европейската 

икономика и ще създаде работни места

 126 одобрени и подписани 
проекта на Групата на ЕИБ

 7,5 млрд. евро за 
финансиране от ЕФСИ

 Мобилизиране на инвестиции с общ 
размер 50 млрд. евро

 В 22 от 28‑те държави членки на ЕС

млрд.ев
р

о
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Д нешните иновации са различни. Те вече не се из‑

черпват само с изобретяването на нов продукт. 

Става дума и за производствени процеси. Облач‑

но базирани системи скоро ще управляват производ‑

ствени предприятия по света, като се ползва ефекта от 

мащаба. Цифровизирани вериги за снабдяване и достав‑

ка ще работят денонощно без прекъсване.

Превръщането на производството в цифровизиран про‑

цес е водещ принцип в преобразяването на света на биз‑

неса. Фирмите от САЩ имат голямо предимство в секто‑

ра на услугите поради постигнатия през последните две 

десетилетия напредък в цифровизацията, но Европа все 

още има леко предимство в експертния производствен 

опит. До няколко години обаче, производството също 

ще бъде изцяло цифровизирано. Европа трябва бързо 

да обнови производството с масирани инвестиции и с 

изразена готовност за нови подходи с по‑висок риск – 

както и с по‑висока възвръщаемост, или континентът 

ще се изправи пред реалната възможност да изостане от 

САЩ за поколения напред.

Иновациите в САЩ задминаха тези в Европа през 90‑те 

години на миналия век, като в резултат господстващите 

компании за цифрови услуги са американски – Google, 

Amazon, Facebook, Apple. Годините след финансовата 

криза от 2008 г. още по‑отчетливо показаха липсата на 

конкурентоспособност в Европа. Една от причините ико‑

номиката да не се възстанови с темповете, постигнати 

в САЩ, бе трайната липса на инвестиции в Европа в из‑

следователска дейност, цифровизация и образование.

Налице са структурни причини за тези пропуски. В ос‑

новни линии, САЩ функционират като единен субект 

с един език, а единният европейски пазар е незавършен. 

Движението на работната сила се спъва от езиковото 

многообразие. Различните държави все още имат раз‑

лични нормативни актове за един и същ продукт. Спе‑

челихме неимоверно много от интеграцията, но Европа 

е все още далече от превръщането си в истински инте‑

гриран единен пазар.

Иновации
днес

Дейността на ЕИБ цели да 
преодолее изоставането на 
Европа от САЩ и Япония – 
преди да е станало твърде късно

ЕИБ си дава сметка за належащата 
необходимост да бъде наваксан 
трупания десетилетия недостиг 
на средства и подценяването на 

иновациите. Именно тази осъзната 
необходимост е в основата на много 

от проектите в настоящия доклад.
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Прекомерната зависимост на Европа от банково финан‑

сиране поставя нейните компании в неизгодно поло‑

жение по отношение на иновациите. Иновациите често 

се нуждаят от някой, който да разпознае многообеща‑

ващите делови начинания и да поеме рисковете и оси‑

гуряването на ликвидност. Това е работата на рисковия 

капитал, а САЩ разполагат с далече по‑развит сектор за 

рисков капитал.

Нуждите от капитали са огромни. Проучване на ико‑

номисти от ЕИБ сочи, че Европа се нуждае от още 130 

млрд. евро годишно, за да постигне целта 3 % от БВП 

да бъдат вложени в научноизследователска и развой‑

на дейност, което би приравнило дела на инвестиции‑

те в НИРД с този на другите водещи икономики. Но това 

не е всичко. Европа има нужда от: 90 млрд. евро годиш‑

но, за да е в крак с водещите производствени техноло‑

гии, 35 млрд. евро годишно, за да се изравни с размера 

на рисковото финансиране в САЩ, 10 млрд. евро за пър‑

вокласни образователни заведения, 65 млрд. евро за 

достигане целите на ЕС за широколентов интернет, капа‑

цитет за съхранение на данни и кибер сигурност.

Ако някой се пита защо Европа трябва да се интегрира 

все повече, отговорът се крие в мащаба на тези предиз‑

викателства. Няма европейска страна, способна да се 

справи с тях сама. ЕИБ е в авангарда на финансирането 

на иновациите. Заемите ни за иновативни проекти дос‑

тигнаха рекордните 18,7 млрд. евро миналата година, 

в сравнение с по‑малко от 10 млрд. евро през 2008 г. 

Всяка от тези инвестиции е стратегическа.

Търсим иновациите във всеки проект, който подлага‑

ме на оценка. Надяваме се, че по този начин иновации‑

те ще се превърнат във втора природа за европейските 

компании.

ЛОГИКАТА НА ЕИБ

Заемът в размер от 45 млн. евро за Polpharma- 
най-голямото полско фармацевтично предприятие, 
е предвиден за изследвания на ценово поносими 
алтернативи на сегашното медикаментозно лечение.
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Ф отоволтаичната електроцентрала Cestas, коя‑

то бе открита през декември, произвежда чис‑

та енергия, равна на битовото потребление 

на най‑малко една трета от жителите на намиращия се 

в близост град Бордо. Пускането в експлоатация на ней‑

ните един милион слънчеви панели е повратно събитие 

в щадящото климата електропроизводство: Cestas е пър‑

вият мащабен фотоволтаичен проект, който действител‑

но може да се конкурира с електроцентралите, работещи 

с изкопаеми горива.

Той е върхово достижение по дългия път към слънчева‑

та фотоволтаична енергетика. През 1990‑те растежът бе 

бавен, така бе и през първото десетилетие на този век. 

Въпреки това, технологичното развитие и все по‑изра‑

зеният ефект от мащаба осигуриха възход. Слънчеви‑

те мощности днес са девет пъти по‑големи от тези през 

2009 г. През цялото това време ЕИБ бе на своя пост.

„Cestas е първият голям фотоволтаичен проект, който се 

конкурира с алтернативите на изкопаеми горива,“ каз‑

ва Давид Гонсалес Гарсия, старши инженер в дирекция 

„Възобновяеми енергийни източници“ на ЕИБ. „Себе‑

стойността бележи спад през последните петнадесет го‑

дини и днес има по‑голямо предлагане, стандартно обо‑

рудване и значим ефект от мащаба.“

Предстои добив на енергия 
от морски вятърни централи 
и концентрирана слънчева 
енергия

ЕИБ често участва в сделки за слънчеви фотоволтаични 

мощности, които не са успели да привлекат достатъчно 

частни капитали. Това бе начин да се осигури банково 

финансиране за изследователска работа, която в крайна 

Стоим 
зад вас

сметка превърна този отрасъл в жизнеспособна стопан‑

ска дейност. Подобен е подходът на ЕИБ и в други не 

дотам развити сектори за възобновяеми източници на 

енергия, в които влага големи инвестиции като британ‑

ски, немски и белгийски вятърни електроцентрали по 

море и мащабния проект за концентрирана слънчева 

енергия в Уарзазат, Мароко, чието въвеждане в експло‑

атация предстои през 2016 г. Морската вятърна енер-

гия и концентрираната слънчева енергия осигуряват 

относително малък процент от световната електро-

енергия в момента, но развитието на слънчевите фо-

товолтаични централи предлага добри перспективи 

в бъдеще.

В град Сестас, с население от 16 000 души в равнина‑

та между Бордо и Атлантическото крайбрежие, летните 

температури достигат 42°С и има много слънчеви дни. 

Фотоволтаичната електроцентрала на компанията за 

възобновяема енергия Neoen е построена почти изцяло 

през 2015 г. и е най‑голямата в Европа.

Вятърна електроцентрала 
Belwind на 46 км от 
белгийския бряг

ЕИБ подкрепя иновативните 
отрасли, когато те трудно намират 
частно финансиране и ги 
поддържа, докато се наложат 
масово.
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„Слънчевата фотоволтаична енергия днес наистина 

е конкурентоспособна“, казва Селин Ловержа, инвести‑

ционен директор във фондовете за възобновяема енер‑

гия „Мирова“ в Париж. „Това е ключов момент за фото‑

волтаичната промишленост.“

Фондът на „Мирова“ Eurofideme III, с капитал от 180 млн. 

евро, участва с 30 млн. евро в проекта в Сестас, който е на 

стойност 285 млн. евро. Това означава, че ЕИБ на практи‑

ка е акционер, защото е инвестирала в Eurofideme III. На‑

ред с това, ЕИБ одобри заеми в размер на 42 млн. евро за 

френска банка, която финансира проекта в Сестас.

Сделки, които се нуждаят 
не само от инженери, но 
и от банкери

Подкрепата, която ЕИБ оказва за иновациите, е от ре‑

шаващо значение за развитието на морската вятърна 

енергия. Този отрасъл можеше много бързо да бъде за‑

личен през 2008 година, когато световната финансова 

криза направи инвеститорите много предпазливи по от‑

ношение на риска. Независимо от относително напред‑

налия стадий на развитие на вятърните електроцентра‑

ли на суша, технологиите за овладяване на морските 

ветрове все още бяха в зародиш. ЕИБ се намеси, тогава 

когато притокът на частни инвестиции секна. По думите 

на Алесандро Боски, ръководител на дирекцията за въз‑

обноваема енергия на ЕИБ: „Търговските банки въобще 

не желаеха да поемат рискове. Морските вятърни пар‑

кове нямаше да се възродят без намесата на ЕИБ.“

Няма никакво съмнение, че 2008 изглежда бе рискова‑

на година за инвестиции в Belwind, белгийски проект за 

изграждане на най‑голямата вятърна електроцентрала 

в Европа, на 46 км от брега на Зербрюге, на дълбочина 

до 37 м в морето. „Нямаше частни средства поради кри‑

зата“, казва Мелхиор Каригл, кредитен експерт в облас‑

тта на проектното финансиране.

ЕИБ В ДЕЙСТВИЕ

Морските вятърни 
паркове нямаше 

да се възродят без 
намесата на ЕИБ.
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Той и колегите му, обаче, са впечатлени от технологи‑

ите, които ще позволят на Belwind да изградят осно‑

вите на по‑голяма дълбочина от всеки друг проект по 

онова време, както и от смелия план за изграждане на 

кули с 55 турбини на площ от 17 кв. км. ЕИБ финансира 

Belwind с 300 млн. евро – половината от стойността на 

проекта. Днес, Belwind произвежда достатъчно електро‑

енергия за захранване на 160 000 домакинства в Белгия.

Впоследствие, ЕИБ работи по големи проекти за мор‑

ска вятърна енергия в цяла Европа, по‑конкретно в ОК, 

Нидерландия и Германия. Дори обмисля инвестиции 

в новаторски проекти за плаващи паркове за вятърна 

енергия в Португалия. ЕИБ финансира близо две трети 

от всички мощности за морска вятърна енергия в Ев-

ропа. Последната голяма сделка на ЕИБ през септем‑

ври предвижда ангажиране на средства за заем от 425 

млн. лири за вятърния парк Galloper със 140 турбини на 

27 км от крайбрежието на Съфолк. Galloper се финан‑

сира по линия на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции.

Когато е добре да се намали 
мащаба

Бъдещето на възобновяемата енергия не се изчерпва 

само с мащабни проекти в развити страни. Слънчевите 

фотоволтаични централи например имат едно предим‑

ство в сравнение с някои други технологии за възобно‑

вяема енергия – позволяват намаляване на мащаба. 

Докато е малко вероятно да инсталирате 90‑метрова вя‑

търна турбина в градината си, съвсем лесно бихте могли 

да монтирате слънчеви панели на покрива си. Този вид 

приспособимост прави слънчевата енергия привлека‑

телна в отдалечени кътчета на света, където няма алтер‑

нативни енергийни източници.

„Слънчевата енергия наистина процъфтява там където 

няма електропреносни системи“, казва Софи Яблонски, 

инженер в ЕИБ. „В африканските села единственият ал‑

тернативен източник на осветление може да е газената 

лампа, която е скъпа и изпуска токсични газове.“

Огромният ефект от мащаба, постигнат от големите ев‑

ропейски проекти за слънчева енергия, дотолкова сва‑

ли цените на фотоволтаичните панели, че днес те могат 

да бъдат закупени от отделни домакинства в отдалече‑

ни райони. „Колкото повече стават мащабните фотовол‑

таични проекти като този в Бордо, толкова по‑голям ще 

е ефектът върху себестойността на оборудването за слън‑

чева енергия, произвеждано в Китай,“ по думите на Май‑

къл Гера, управляващ партньор в Energy Access Ventures, 

една от компаниите, които ЕИБ подпомага. „Един голям 

проект в Бордо носи ползи за малките проекти в Африка.“

Подпомаганите от ЕИБ малки проекти са:

  Pamiga (Група за участие в микрофинансиране за Аф‑

рика): ЕИБ отпуска кредит от 4 млн. евро за фонд, кой‑

то предоставя микрофинансиране на компании в сел‑

ските райони на Африка. Тези компании отпускат 

заеми на физически лица за закупуване на соларно 

оборудване (както и за вложения в напоителни сис‑

теми и съоръжения за питейна вода). Фондът развива 

дейност в няколко африкански страни, сред които Бе‑

нин, Буркина Фасо, Камерун, Кения, Мадагаскар, Се‑

негал, Танзания и Того.

  Energy Access Fund: ЕИБ инвестира 10 млн. евро 

собствен капитал във фонда, който кредитира ком‑

пании на начален етап от дейността, чиято цел е оси‑

гуряване на достъп до енергийни източници в Източ‑

на Африка. Фондът се стреми да осигури надеждно 

електроснабдяване на един милион души с ниски до‑

ходи в селски и частично урбанизирани райони в Аф‑

рика, на юг от Сахара.

Мнението на Рене Чао‑Беров, генерален директор на 

Pamiga е, че „Микрофинансирането в Африка трябва да 

бъде природосъобразно и повсеместно, за да е устойчи‑

во и отговорно. Фотоволтаиците са много важни в тази 

„зелена“ микрофинансова икономика.“

Глобалното затопляне не спира пред националните гра‑

ници. За радост на енергопотребителите в Бордо и Бе‑

нин, ЕИБ също не спира.

Един голям проект 
в Бордо носи ползи 
за малките проекти 

в Африка.
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Малък фотоволтаичен панел за 
едно домакинство в Танзания.

ЕИБ В ДЕЙСТВИЕ



ИНОВАЦИИ  
в името на конкурентоспособността
Бъдещето на Европа зависи от способността й да бъде иновативна. 
Съревнованието със САЩ и другите основни икономики е трудно, тъй като 
промишлеността се преустроява на базата на цифровизирани производствени 
методи. Инвестициите в тази основна цел на обществената ни политика са 
жизнено важни. Именно по тази причина иновациите са един от критериите за 
отпускане на заеми по ЕФСИ.

в подкрепа на 
иновациите и уменията

и проекти за

иновации
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42

75

образование 
и подготовка

научно‑изследо‑
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война дейност

 компании 
от частния 
сектор с подкрепа 
за НИРД

НадОбщият размер на 
заемните средства 
за НИРД в частния 
сектор е 50
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р
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65 мрд. евро годишно са 
необходими за достигане целите 

на ЕС за широколентов достъп, 
капацитет за съхранение на данни 

и кибер сигурност. През 2015 г. 
ЕИБ сключи много договори за 

полагане на основите

15,3 млн. евро за нови 
и обновени цифрови връзки

Nord‑Pas‑de‑Calais – 147 млн. евро

Елзас – 380 000 връзки

Telecom, Малта – 30 млн. евро

Хесен – 150 млн. евро

Orange, Полша – 190 млн. евро

Финландия и Естония – 
150 млн. евро

Долна Саксония – 150 млн. евро

Telecom, Италия – 500 млн. евро... 
7 млн. домакинства
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ИНОВАЦИИ 
в името на конкурентоспособността
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Иновациите не падат от небето. Някой трябва 
да ги измисли и да ги изобрети. Днешните 

студенти ще изобретят иновациите на 
утрешния ден. Европа, обаче, изостава от 

САЩ, където разходите за един студент са 
двойно по-големи. Заемите от ЕИБ целят 

обръщане на тази тенденция. През 2015 г. 
отпуснахме най-големият в историята ни 

университетски заем в размер на 278 млн. 
евро за научно-изследователска дейност 

в университета в Оксфорд. В Европа 
1,45 млн. студенти ползват заеми от ЕИБ.

Хорхе Фернандес Кесада, 22-годишен студент 
по проектиране на медицинска апаратура 

и предприемачество от Малага бе един от първите 
получили заем за придобиване на магистърска степен 

по линия на Еразъм+, управлявана от ЕИФ програма на 
ЕК, чрез която се отпускат заеми на испански студенти за 

придобиване на магистърска степен в чужбина, както и на 
други европейци, които следват магистратури в Испания. 

Еразъм+ осигурява средства за таксите и издръжката, като 
заема се погасява след придобиването на степен. Хорхе 

бе кредитиран от MicroBank, социалното поделение на 
La Caixa, за едногодишна магистратура в Imperial College, 

Лондон. Предвижда се по Еразъм+ да бъдат отпуснати 3 
млд. евро на близо 200 000 студенти до 2020 г.
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ИНОВАЦИИ 
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Интелигентните измервателни уреди помагат на потребителите да 
контролират разходите си за електроенергия.

К огато Джанет Тикпени искала да пие кафе, просто 

включвала електрическата кана. Тя често се захва‑

щала с нещо друго, докато водата заври. Когато си 

спомнела за кафето, водата вече била изстинала и тряб‑

вало отново да включи каната.

След като инсталирали интелигентния измервателен уред 

в дома й в Бари, крайбрежен град в Уелс, това разхище‑

ние престанало. Ползата от интелигентния измервателен 

уред с вграден дисплей сега видимо се отразява в сметка‑

та й за ток. Той й позволява също така да следи разходите 

си, като контролира потреблението. „Невероятно е колко 

електроенергия използва една кана,“ казва тя.

Десетки милиони интелигентни измервателни уреди се 

монтират в Европа. Британското правителство предвиж‑

да до 2020 г. във всеки дом задължително да има инте‑

лигентен измервателен уред. Това начинание в ОК оз-

начава монтиране на близо 53 млн. нови електромери 

и газомери с прогнозни инвестиции от 10 млрд. лири. 

Интелигентните измервателни уреди в Британия измер‑

ват потреблението на електроенергия и природен газ 

в реално време, което е стимул за ограничаване на по‑

треблението. Те помагат на потребители, които желаят 

да ограничат енергопотреблението и евентуално да на‑

малят въглеродните емисии.

Да бъдем умни ЕФСИ
Джанет Тикпени 
с нейния интелигентен 
измервателен уред у дома 
в Уелс
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Умни пари

Интелигентните измервателни уреди са в обхвата на 

най‑големия заем, който Европейската инвестиционна 

банка сключи по линия на Европейския фонд за страте‑

гически инвестиции (ЕФСИ) миналата година. С подкре‑

пата на ЕФСИ, Европейската инвестиционна банка ще 

отпусне заем от близо 500 млн. евро за проект за ин‑

телигентни измервателни уреди на стойност 1,4 млрд. 

евро управляван от Calvin Capital, британска компания, 

която финансира и управлява монтирането на нови из‑

мервателни уреди от името на доставчиците на енергия. 

Най‑общо казано, ЕФСИ възнамерява да привлече 315 

млрд. евро нови инвестиции в ЕС до 2018 г. с първонача‑

лен капитал от ЕИБ и от Европейската комисия.

Когато британска компания за комунални услуги монти‑

ра интелигентен измервателен уред, потребителят няма 

задължението да сключва договор с този доставчик 

в дългосрочен план. Потребителят може да реши по вся‑

ко време след инсталирането на интелигентен измерва‑

телен уред да смени доставчика на енергия, докато ком‑

панията може да има затруднения с възстановяване на 

разходите за инвестиции в измервателни уреди. Calvin 

Capital имат опит с така‑нареченото в енергетиката яв‑

ление на потребителско „текучество“. В крайна сметка, 

Calvin Capital са финансирали закупуването и инсталира‑

нето на повече от шест милиона уреда от 2002 г. насам, 

в т.ч. на над един милион интелигентни измервателни 

уреди. Само този договор по ЕФСИ предвижда още се-

дем милиона измервателни уреди.

Избраният от компанията модел за сделката с ЕИБ 

освобождава енергийния доставчик от ефекта на 

текучеството. Вместо компанията за комунални услуги 

да е собственик на измервателните уреди и да трябва да 

се справя с отказали се потребители, собственици на из‑

мервателните уреди са Calvin. С подкрепата на ЕИБ, ком‑

панията със седалище в Манчестър предлага работещо 

решение, което не зависи от избора на потребителя на 

доставчик.

Гарантирана икономическа 
рентабилност

ЕИБ отпусна този заем по линия на ЕФСИ, за да докаже 

подкрепата си за възприетия от Calvin модел. Тази под‑

крепа цели да привлече други инвеститори в сектора 

и да допринесе за модернизацията на инфраструктурата 

в енергетиката. По линия на ЕФСИ, ЕИБ успя да увели-

чи размера на заема над максимално допустимото по 

правилата за обичайната дейност.

„Сделката е голяма, но в крайна сметка нашето присъст‑

вие дава увереност на производителя относно рискове‑

те и гарантира икономическата рентабилност на про‑

екта,“ това са думи на Питър Джейкъбс, отговорен за 

проектното финансиране в ЕИБ.

Матрици
Интелигентният измервателен уред на Джанет Тикпени 

определено подтикна дъщерите й да внимават с потреб‑

лението на енергия. „Подава сигнал, ако превишим оби‑

чайното потребление,“ споделя тя. „И тогава малките ми 

дъщери хукват из къщата да изключват уреди.“

Много още работа и инвестиции ще са необходими, за 

да бъде доведена до край инициативата на британско‑

то правителство за инсталиране на интелигентни из‑

мервателни уреди. Но именно в това се състои ролята 

на ЕФСИ – да спомогне за натрупване на начално уско‑

рение и поемане в нова посока в стратегически сектори 

на икономиката.

И е на прав път! След отпускането от ЕИБ на този заем 

за Calvin и сключването на други договори за финанси-

ране на инсталирането на 13 милиона интелигентни 

измервателни уреди в Европейския съюз през изми-

налата година, представителят на банката Питър Джей‑

къбс споделя, че е бил потърсен от няколко други бри‑

тански фирми за сходни сделки.

Сделката е голяма, 
но в крайна сметка 

нашето присъствие дава 
увереност на производителя 

относно рисковете 
и гарантира икономическата 

рентабилност на проекта.

 

ЕФСИ

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://calvincapital.com/index.php
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Иновации за цял живот
Чрез механизма за финансиране на борбата срещу 

инфекциозни болести InnovFin се осигуряват средства на 
ранен етап от разработването на ваксини, лечение и медицинска апаратура. 
Първият заем от ЕИБ в размер на 10 млн. евро бе отпуснат на Cavidi, шведска 
биотехнологична фирма, която разработва уред за наблюдение на пациенти 

с ХИВ в случай на придобиване на резистентност към медикаментозно 
лечение. Наречен от компанията Ziva, уредът ще бъде пуснат на пазара 

в края на 2016 г. с научното име „монитор за вирусно натоварване“. От 35 млн. 
пациенти по света, заразени с вируса на ХИВ, 34 млн. души живеят в бедни 

страни, които не разполагат със съвременни лаборатории за наблюдение на 
лекарствени средства за ХИВ. „Просто нямат достъп до диагностика,“ според 

Андрю Олдфийлд, директор в Cavidi. Скоро всяка медицинска сестра дори 
и в най-отдалечената клиника ще може да вземе кръвна проба, да я изследва 

чрез Ziva и да получи резултат. „Тъй като сме малка компания с новаторска 
технология, помощта оказана от ЕИБ бе от решаващо значение,“ допълва 

Олдфийлд. „Сега вече имаме всички шансове да пуснем продукта на пазара 
и действително да помогнем на хората.“
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ПРЕДПРИЯТИЯ
Повечето европейци са заети в малки и средни предприятия, поради което 
подкрепата за този сектор е първостепенна цел. В същото време, малките 
и новите предприятия са носители на новаторски идеи. Конкурентоспособността 
на Европа зависи от мощни инвестиции в този сектор.

за малки и средни 
предприятия

млрд.ев
р

о28,4
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През 2015 г. ЕИФПрез 2015 г. ЕИБ

Осигури заеми, с които 
спомогна за създаването 
и запазването на 4,1 млн. 
работни места в европейски 
МСП и дружества със средна 
капитализация

Задели 29 % от 
финансовия ресурс 
за малки и средни 
предприятия

Удвои сделките с МСП и чрез 
85 операции за дялово 

участие и 119 за гаранции 
и микрофинансиране на 

стойност 6,96 млрд. евро 
привлече 26,89 млрд. 

евро.

Осъществи 25 операции с рисков 
капитал, като ангажира общо 

812 млн. евро, които ще привлекат 
3,4 млрд. евро.

Сключените 
сделки за гаранции 

и микрофинансиране са 
преизпълнени с 29 %.

Подкрепи с 13 % повече 
малки и средни предприятия
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Гаранции за растеж в Испания 
и Малта

ЕИБ, ЕИФ и Европейската комисия подписаха 
договори с Испания и с Малта за управление 

на програми за насърчаване на малки 
и средни предприятия в тези страни. 

ЕИФ ще гарантира заеми за финансови 
посредници и ще осигури покритие на 50 % 
от загубите по заемите за МСП. В замяна на 

това, посредниците ще предоставят заемите 
с по-ниски лихви. Очаква се програмата 

в Испания да привлече финансиране в размер 
на 3 млрд. евро в 16 региона на страната. 

Предвижда се програмата да осигури 60 млн. 
евро за малки и средни предприятия в Малта.

Енергийна 
ефективност за малки 

предприятия

Новото съвместно 
начинание на ЕИБ 

и Европейската комисия – 
Частно финансиране за 
енергийна ефективност 

(PF4EE), осигурява средства 
за малки проекти за 

енергийна ефективност, 
управлявани от местни 
банки. Първите сделки 

вече са сключени в Чехия, 
Испания и Франция. Банката 

предвижда да отпуска 
всяка година близо 250 млн. 

евро по линия на PF4EE за 
сделки с 10 до 15 банки.

Френският министър Сеголен Роял по време 
на подписването на сделката за PF4EE с банка 

Crédit Coopératif
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Как планът на Европа за големи инвестиции достига до малките компании

Р ека Дюсел криволичи покрай село Грютен. След 

това се разклонява на четири различни потока, 

преди да се влее в Рейн. Картата на долното тече‑

ние на тази криволичеща рекичка наподобява донякъде 

пътя на заема, който Симон Вилбс и съпруга й Себастиян 

са получили, за да финансират семейното предприятие 

в Грютен – сложна плетеница от гаранции и насрещни 

гаранции. Големите европейски институции и немските 

банки, които всъщност отпускат заема, смятат, че подоб‑

но на притоците, които захранват голямата река, мал‑

ките фирми, като фабриката на Симон и Себастиян за 

метални заготовки, трябва да оцелеят, за да може да про‑

цъфтява свързаната с тях основна икономика.

Поради това смисълът на спасителния пояс, подаден на 

семейство Вилбс, далече надхвърля осигуряването на 

прехрана за малкия екип, който работи в компанията им, 

въпреки че в случая това определено е жизнено важно. 

„Без този заем нямаше да имаме фирма,“ казва Симоне, 

която работи рамо до рамо със съпруга си, двама щатни 

работници (един от които е зет й), трима на половин ра‑

ботен ден, като единият е основателят на фирмата – ней‑

ният баща.

„Фирмата не е голяма. Това е семейна фирма. Но се нуж‑

даем от средства в края на месеца, за да платим на ра‑

ботниците, докато чакаме клиентите ни да се издължат.“

Когато Рейн захранва притоците ЕФСИ

Годината 
беше отлична...

благодарение 
на ЕФСИ.

 

Себастиян Вилбс в своята 
фабрика близо до Дюселдорф
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С бързи крачки напред, заради 
ЕФСИ

ЕИФ, с чиято помощ беше отпуснат заема от 30 000 евро 

за семейство Вилбс, насърчава финансирането на малки 

и средни предприятия в цяла Европа. COSME – управля‑

вана от ЕИФ програма от името на Европейската коми‑

сия, от 2015 г. ползва подкрепата на ЕФСИ. Благодарение 

на това, COSME съумя да удвои обема на гарантираните 

от нея заеми и съдейства на партньорите на ЕИФ да от‑

пускат заеми или да предоставят гаранции в двойно 

по‑кратки срокове.

Участието на ЕИФ в ЕФСИ със собствен капитал би 

трябвало да привлече 75 млрд. евро инвестиции за 

малки и средни предприятия. С други думи, така Рейн 

спомага много малки притоци като Дюсел да се влеят 

в нея.

Целта е реално финансиращите малкия бизнес бан‑

ки да не бъдат възпирани от рисковите заеми, защото 

с подкрепата на ЕФСИ, COSME прехвърля голяма част от 

тези рискове на ЕИФ. Естествено, това увеличава веро-

ятността банката да отпусне заема, което е добре за 

малкия бизнес. „Този вид кредитиране е жизнено важно 

за новосъздадени и неутвърдени предприятия,“ според 

Ларс Тесторф, вицепрезидент по въпросите за управле‑

ние на продуктите в банка KfW, Франкфурт. „Без него, 

много от малките предприятия биха получили отрицате‑

лен отговор от банката.“

През 2015 г. ЕИФ подписа договор с KfW за заем от един 

млрд. евро за предприятия на начален етап от разви‑

тието в Германия, със срок до 2018 г. Повече от 20 000 

немски новосъздадени предприятия биха могли да 

получат подкрепа. Без ЕФСИ, през 2015 г. ЕИФ нямаше 

да разполага с ресурса по програма COSME за подобна 

сделка.

Преодоляване на пазарни 
слабости

В цяла Европа малките предприятия срещат трудности 

в кредитирането. Банките разполагат с много свободни 

средства, но за тях по‑малките предприятия са по‑ри‑

скови от големите. Целта на ЕФСИ е да вдъхне чувство на 

сигурност на банките и на частните инвеститори, когато 

влагат средства. Това е важно в Чешката република, къ‑

дето през август 2015 г. ЕИФ подписа договор за насрещ‑

ни гаранции по гаранциите на ČMZRB, държавната банка 

за развитие. „Има достатъчно ликвидност, но банките из‑

искват обезпечения, които не са налице.“ Това е мнение‑

то на Любомир Райдел, зам. изпълнителен директор на 

банка в Прага. „Нашата програма действително преодо‑

лява една слабост на пазара.“

В края на 2015 г. ČMZRB вече е осигурила кредитни га-

ранции за 400 малки предприятия. „Годината бе отлич‑

на,“ възкликва Райдел. „Това стана възможно благода‑

рение на гаранциите от COSME, с подкрепата на ЕФСИ.“ 

През следващите две години Райдел очаква програмата 

ЕФСИ
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потръгне една дейност, другата помага, докато се опра‑

вят нещата.“

Фирмата на Диков се намира в Оряхово, петхиляден 

град, в който безработицата е по‑висока от средната 

за България и заплатите са наполовина на средните за 

страната. В този район има относително малко квалифи‑

цирана работна ръка. „Обучавам хора без образование,“ 

казва Диков „и им давам специалност.“

Първите 104 заема от СИБанк по линия на гаранциите 

по ЕФСИ са на стойност 17,7 млн. евро. До приключване 

на програмата от 100 млн. евро, представителите на СИ‑

Банк очакват 700 малки и средни предприятия в Бълга-

рия да са получили подкрепа.

Независимо дали по течението на Рейн или на Дунав, 

подкрепата на ЕФСИ за програмата COSME помага евро‑

пейската икономика да се движи с пълен напред.

да спомогне за отпускане на заеми в размер на 160 млн. 

евро за 1 400 малки предприятия.

Една от първите учредени от ČMZRB гаранции е за заем 

от 92 500 евро за OVEX Plus, компания за управление на 

отпадъците в Острава – третият по големина град в Чеш‑

ката република. Със средствата по заема и собствени 

средства, OVEX закупува нови технологии, които поз‑

воляват безпрашно съхранение на отделяната пепел 

в енергетиката, въгледобива и металургията в Моравия 

и Силезия. Това е важно за регион, в който качеството 

на въздуха е силно повлияно от промишленото произ‑

водство. По думите на Мирослав Олшови: „Технологията 

спомага за заздравяване на позициите ни на пазара за 

електроенергия и енергия по устойчив и ефективен на‑

чин. Новата технология има и положително отражение 

върху околната среда, което е особено важно за нашия 

регион.“

...както и за р. Дунав
Тези малки заеми позволиха на ЕФСИ да достигне до 

всяко кътче в Европа. На българския бряг на р. Дунав Ге‑

орги Диков ръководи фабрика за производство на ске‑

лета и строително оборудване. Той е получил заем в раз‑

мер на 34 000 евро от СИБанк в София за закупуване на 

комбайн втора ръка от Германия. „В България е добре да 

имаш повече от един източник на доходи,” казва Диков, 

в чиято фабрика работят 45 души, а други пет са заети 

с обработването на 100 ха земеделска земя. „Ако не 

Без този заем 
нямаше да имаме 

фирма.

 

ЕФСИ
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Микрофинансовите заеми често са единствен източник на средства за 
бежанците

Намиране на 
финансово убежище

К ато студент по инженерни науки в Ирак, Саид 

ал‑Обаиди разработил метод за изпращане на 

шифровани съобщения между противници на 

режима на Садам Хюсейн. Когато подривната група 

била разкрита през 1992 г., някои от съзаклятниците на 

ал‑Обаиди били екзекутирани, а други получили дожи‑

вотни присъди. Ал‑Обаиди бил хвърлен от Садам в пе‑

чално известния затвор Абу Гариб за четири години. 

След свалянето от власт на диктатора, ал‑Обаиди бяга от 

междуособиците и насилието в родната си страна.

Стига до Белгия като бежанец и решава да започне 

собствен бизнес за поправка на лаптопи. Банките му от‑

казват заем от 3 000 евро, за да наеме помещения. Тога‑

ва той се обръща към microStart, брюкселска компания, 

която отпуска малки заеми, дори и по 500 евро. Благода‑

рение на няколко заема от microStart и усърдната рабо‑

та на ал‑Обаиди магазинът му на потъналата в зеленина 

улица „Анспак“ в центъра на Брюксел се развива успеш‑

но. „Хората в microStart са много свестни. Имах чувство‑

то, че са ми приятели, дори преди да ми отпуснат заема.“

Бежанците като ал‑Обаиди нямат голям избор за финан‑

сиране, когато се заселят в нова страна. Дори мигрантите 

от ЕС все по‑често получават отказ от банките по автома‑

тизираната процедура за кредитиране поради липса на 

данни за предишна дейност. По тази причина, през 2015 

г. ЕИФ разшири своята програма за микрофинансиране 

и подписа договори с шест микрофинансови кредитни 

институции в Европа за осигуряване на гаранции, които 

създават възможност за отпускане на заеми на стойност 

237 млн. евро на 20 000 малки предприятия. Предвид 

растящия брой на пристигащи от Близкия изток бежа-

нци и голямото движение на работна ръка в ЕС в тър-

сене на стабилни доходи, тези заеми придобиват все 

по-голямо значение за икономическото бъдеще на кон-

тинента. Микрофинансовите институции вече съобщават, 

че до 70 % от техните клиенти са родени в чужбина.

В безопасност от лихварите
„Много от сега получилите статут на бежанци ще се по‑

явят в списъците на микрофинансовите институции,“ 
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смята Файсал Рахман, основател на Fair Finance, компа‑

ния за социално финансиране от Лондон, подпомогната 

с гаранции от ЕФСИ. „Голяма част от останалите ще рабо‑

тят за малки компании, които са получили микрофинан‑

сиране.“ Fair Finance и други водещи социални кредитни 

компании се стремят да спасяват малки предприятия от 

хватката на кредитните акули. Несъответствието между 

нужните на малките предприятия средства и средствата, 

които банките са готови да им заемат се изчислява на 2 

млрд. лири стерлинги годишно.

Микро заемите са единствената надежда за много от бе‑

жанците. Да вземем например Вардан Бабаян, който ус‑

пешно пренесе арменската кухня на място със сериоз‑

но отношение към храната – Флоренция в Тоскана. Той 

бяга от Армения по време на вътрешните размирици 

и се прехвърля от Русия в Украйна, оттам в Австрия, до‑

като достигне до Италия. Отхвърлен от местните банки 

и безработен в продължение на година във Флоренция, 

най‑края открива PerMicro – компания за микрокредити‑

ране, която развива дейност в цяла Италия. Бабаян полу‑

чава заем от 25 000 евро, с които създава ресторант за 

ястия от традиционната арменска кухня. „За мен бе шанс 

да създам арменско кътче в Италия и да се почувствам 

у дома си,“ споделя той. „Нямах друга възможност. Нямах 

резервен план.“

Да намериш топъл прием
Хората, които бягат от политически размирици невина‑

ги търсят малки заеми. Шведската държавна фирма Almi, 

която финансира малки компании, отпусна заем от 1,5 

млн. евро на двама братя от Пакистан за разработване на 

технология за дъски от оризова шума. Насир Гил вече се 

бил изселил в Европа, за да работи в отдела за износ на 

компанията на братята наречена Green Plank, когато в Па‑

кистан избухват политически безредици през 2009 г. Брат 

му Джамшаид, който останал в Лахор, за да отговаря за 

производството все повече се обезсърчавал от корупци‑

ята най‑вече сред служителите на местната компания за 

електроснабдяване, които непрекъснато го притискали 

за подкупи със заплахи за спиране на електроснабдяване‑

то на фабриката. Капката, която преляла на фона на без‑

законието и безредиците, бил опитът за въоръжен грабеж 

срещу него. „Там беше истински кошмар,“ споделя Насир, 

който сега живее в Малмьо. „Тук нас ни приемат като хора 

и като предприемачи. Там не ни приемаха добре въобще.“

Точната дума е „прием“. През 2015 г. братята Гил, които 

имат разрешителни за пребиваване в Швеция получа‑

ват наградата „Нов строител на годината“ от човека, кой‑

то е висше въплъщение на властта в Швеция – крал Карл 

Густав XVI.

Имах чувството, 
че са ми приятели, 
дори преди да ми 

отпуснат заема.
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ИНФРАСТРУКТУРА  

за една свързана Европа
 
Търговията е световно явление. Деловата дейност в Европа трябва да бъде 
взаимосвързана – във вътрешен план и с останалата част от света, ако иска да се 
конкурира. ЕИБ финансира технологията, която спомага градовете ни да 
функционират по‑добре и ги свързва чрез съвременни транспортни връзки. 
Икономическият успех, обаче зависи и от доброто здравословно състояние. 
Подпомагаме инфраструктурата в здравеопазването, която повишава качеството 
на живота на всички европейци.

Конкурента и сигурна 
енергетика

29

33

51

Стратегически 
транспорт

Градско обновяване 
и възстановяване

и проекти за

за инфраструктура

млрд.ев
р

о19,1
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Ограничен риск 
от наводнения за 

2,5 млн. души

20,8 млн. души ползват 
чиста питейна вода

Финансирани от ЕИБ проекти 
осигуряват електроенергия за 
2,34 млн. домакинства

19,9 млн. души с достъп до 
по‑добри санитарни услуги

Още 380 млн. пътници 
с осигурен превоз

Повишено качество на 
здравните услуги за 

9,8 млн. души

2 828 MW 
електропроизводствени 
мощности

94 % възобновяема енергия

185 312 изградени или 
оборудвани социални или 
ниско‑бюджетни жилища

3,17 млн. ползват нова 
или модернизирана градска 
инфраструктура

30 904 км нови 
или модернизирани 
далекопроводи
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На път из Италия

Отпуснатите от ЕИБ 300 млн. евро за нови влакови композиции по линията Лацио, Тоскана, 
Венето, Пиедмонт и Лигурия са добър пример за това как, благодарение на ЕФСИ, банката може 
да определи дадена компания за подходяща за частни инвестиции. Парите ще бъдат усвоени от 

ЕИБ за придобиване на облигации, емитирани от Ferrovie dello Stato – държавните железници на 
Италия. Постъпленията от продажбата ще бъдат прехвърлени от Ferrovie dello Stato на нейното 

поделение Trenitalia, което всъщност ще закупи подвижния състав.  
 Инвеститорите се нуждаеха от недвусмислен сигнал на подкрепа за задълженията на Ferrovie 

dello Stato, защото е много вероятно дружеството скоро да бъде частично приватизирано. 
Заемът от ЕФСИ бе доказателство за подкрепата на ЕИБ за дружеството по време на евентуално 

преобразуване. Този ход бе добре приет от пазара и позволи на Trenitalia да продължи 
с модернизацията на подвижния състав.

ЕФСИ
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Под земята

Със зимни температури под ‑25°С, финландският град 

Еспо се рекламира като чудесно място за преходи със 

снегоходки в близкия национален парк, посещения на 

местната ледена градина и разходки с шейни през го‑

рата, теглени от хъскита. Зимната приказка има и своите 

недостатъци, свързани с пречистването на отпадъчните 

води, най‑вече поради това, че шлаката и използваното 

за нейното пречистване оборудване замръзват и трябва 

да бъдат затопляни при много високи разходи.

Проблемът е на път да бъде решен с проект на стойност 

371 млн. евро, подпомогнат с 200 млн. евро от ЕИБ за из‑

граждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 

в скалите под Бломинмаки, на запад от Еспо. „В скална‑

та маса температурата е много приятна,“ казва Юка Пие‑

кари, директор на Регионалната служба за околна среда 

в Хелзинки, която изгражда пречиствателната станция. 

„Мястото наистина е приказно.“

Съоръжението в Бломинмаки ще замести построена 

през 1963 г. наземна станция, ще удвои мощностите за 

пречистване на отпадъчни води за 550 000 души. Въ‑

преки че част от пречиствателната станция ще бъде на 

повърхността – предимно за администрацията и за био‑

газ – водопречистването ще се извършва в скалната 

маса. Това ще подпомогне опазването на горските маси‑

ви в обекта, които са местообитание за застрашения вид 

сибирска летяща катерица.

От отпадъчната шлака новата пречиствателна станция 

ще оползотвори

  300 т фосфор годишно за торове

  други 300 т азот за торове

  метан за производството на 

достатъчно електроенергия за 

20 000 домакинства



30 Доклад за дейността 2015 г.

Това не е пристанището 
в Амстердам според Жак Брел

Когато Жак Брел композира своята балада 
за моряците в Амстердам, корабите са 

навлизали в пристанището през шлюза 
Нордерслус, построен през 1929 г. И днес 

е така, но съвсем скоро корабите ще 
преминават през по-голям, нов шлюз. 

Отпуснатите от ЕИБ 165 млн. евро за 
морския шлюз в Ижмуйден ще осигурят 

достъп до пристанището в Амстердам, 
четвъртото по натовареност пристанище 

в Европа, и до канала до Северно море 
през най-големия шлюз в света – с дължина 

500 метра, ширина 70 метра и дълбочина 
18 метра.

Енергийна сигурност за Прибалтика

Газопроводът на Amber Grid, с дължина 110 км и финансиране от ЕИБ 
в размер на 28 млн. евро свързва пристанището Клайпеда в Литва с основната 

газопреносна мрежа на страната. Той дава възможност втечнен природен газ 
да бъде доставян по море и през газопровода до останалата част на Литва, до 
Латвия и Естония. Това е важна стъпка по пътя към енергийната сигурност на 

страни, които зависят от доставките на руски природен газ.
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Как програмата на ЕС за даване тласък на европейската икономика 
финансира най‑голямата болница в Британия за интензивно лечение 

и спешна медицинска помощ

А ко сте в Бирмингам и почувствате изтръпване от 

едната страна на тялото, имате затруднен говор 

и замъгляване на зрението, можете да се отпра‑

вите към градската болница – City Hospital. Екипът на 

спешна помощ там ще установи, че сте получили инсулт 

и ще ви стабилизира. За специализирана помощ обаче, 

ще ви трябват още десет минути, за да стигнете с ли‑

нейка до отделението по съдова неврология в болни‑

ца Sandwell, Западен Бромич, отстоящ на около 5 мили. 

Губи се ценно време за пациент в тежко състояние.

Целта на тръста, който отговаря за двете болници е да 

отстрани проблема с разпокъсаността на спешната по‑

мощ чрез влагане на 350 млн. лири стерлинги в изграж‑

дането на болница Midland Metropolitan, по средата на 

пътя между съществуващите болнични заведения. Нова‑

та болница ще лекува тежки случаи, така че всички в ра‑

йона ще знаят към кого да се обърнат в случай на нео‑

чаквано остро заболяване. Когато пристигнат там, ще 

имат незабавен достъп до пълен спектър от медицински 

специалисти. Отражението върху здравното състояние 

на обслужваните от болницата 550 000 жители в района 

ще е осезаемо, а в някои случаи и животоспасяващо.

„По‑бързият достъп до точните спешни медицински гри‑

жи означава, че пациентите ще се възстановят по‑бързо 

и по‑пълноценно,” казва д‑р Роджър Стедман, медицин‑

ски директор на Sandwell and West Birmingham Trust към 

Националната здравна система. „Можем дори да спа‑

сим човешки живот чрез ограничаване на усложнени‑

ята, които понякога се получават при продължително 

лечение.“

ЕФСИ и спешна помощ
Болницата Midland Metropolitan с 669 легла ще разполага 

с най‑голямото спешно отделение на острова и ще бъде 

едва втората болница в Обединеното кралство, специали‑

зирана в лечението на тежки заболявания. Европейската 

Там, където има остра нужда ЕФСИ

http://www.swbh.nhs.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/about-us/trust-board/board-members/dr-roger-stedman/
http://www.eib.org/
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инвестиционна банка финансира със 120 млн. лири стер‑

линги общите разходи по линия на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ). Програмата е подкре‑

пена от гаранция с 16 млрд. евро от Европейската коми‑

сия и 5 млрд. евро собствени средства на ЕИБ.

Една от основните цели на ЕФСИ е да застава зад про‑

екти, които в противен случай биха имали затруднения 

в осигуряването на финансиране от частни инвеститори 

при изгодни условия. Обикновено това се дължи на из‑

вестен риск, който отблъсква частните инвеститори или 

прави проектите непосилни.

Приемане на риска
В случая с Midland Metropolitan, рискът произтича от до‑

говора на Тръста с управлявана частно компания, почти 

изцяло частна собственост, натоварена със строителния 

надзор и поддръжката на новата болница за срок от 30 

години.

Правителството на ОК е внесло промени в рамковия 

договор с цел да наложи по‑строги изисквания за по‑

стигнати резултати за този род компании, въпреки че 

сделката е структурирана по обичайния начин – публич‑

но‑частно партньорство. Тъй като Midland Metropolitan 

е първата голяма болница, финансирана според но‑

вите изисквания, договорът може да бъде възприет за 

по‑рисков в сравнение с предишни, сравними проекти. 

Възможно е частните инвеститори да се притеснят от 

възможността компанията да не постигне заложените 

резултати и Тръстът към Националната здравна система 

да прекрати договора сравнително лесно. Вследствие 

на това, инвеститорите по‑трудно биха могли да си въз‑

върнат инвестицията.

ЕФСИ

http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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ЕФСИ
ЕФСИ е замислен да преодолява именно тази „пазарна 

слабост“ при създаването си през 2015 г. Предвид това, 

ЕИБ прие Midland Metropolitan за един от своите първи 

проекти по ЕФСИ.

„Пазарът все още нямаше ясно виждане за рисковете по 

новия договор,“ казва Питър Джейкъбс, началник на от‑

дела за проектно финансиране в ЕИБ. „За нас този риск 

е приемлив, особено предвид факта, че проектът включ‑

ва възстановяване на стар промишлен терен.“

От гайки и болтове до елек-
тронни регистри

Midland Metropolitan ще бъде изградена в Smethwick, на 

запад от центъра на Бирмингам, върху терен на който са 

се произвеждали гайки и болтове през 1840‑те години, 

а в по‑ново време – автомобили. При завършването си 

през октомври 2018 г., в болницата ще има девет опера‑

ционни зали, голямо интензивно отделение, родилно от‑

деление с две специализирани операционни зали.

Новата болница ще съчетава няколко новаторски харак‑

теристики при пускането си в експлоатация:

  пълна компютъризация, което ще дава незабавен 

достъп на всички медицински лица до здравните кар‑

тони на 400 000 пациенти, които се очаква да получа‑

ват медицински грижи всяка година.

„горещи клинични точки“ ще обработват новите па‑

циенти, ще ги насочват бързо към опитен специалист 

и по този начин в кратки срокове ще бъдат изписвани 

много пациенти, които иначе биха били оставени за 

по‑продължително болнично лечение.

„Целта ни ще бъде да преценяваме, изследваме и леку‑

ваме нашите пациенти бързо, за да не се налага болнич‑

ният престой да е по‑дълъг от необходимото,” казва д‑р 

Матю Люис, директор на Тръста за спешни медицин‑

ски грижи. „Несъмнено качеството на грижите в новата 

обстановка ще бъде по‑високо.“

Публично и частно

С отпуснатите 70 млн. евро ЕИБ 
подкрепя иновативното решение 

на Ирландия да изгради 14 
центрове за първично медицинско 

обслужване в страната под формата 
на публично-частно партньорство. 
Идеята включва модернизация на 

медицинските услуги и осигуряване 
на широк спектър от услуги 

в един обект.

http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.smethwick-heritage.co.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
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КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА   

и бъдеще за всички
Подкрепяме проекти, които осигуряват чист въздух, биоразнообразие 
и устойчив транспорт, и опазваме околната среда, в която ще живеят нашите 
деца, докато правим нововъведения, за да им осигурим благоденствие в бъдеще.

Опазване 
на околната 

среда

Устойчив 
транспорт

Възобновя‑
ема енергия 
и енергийна 
ефективност

и проекти за

за околна среда

млрд.ев
р

о19,6 49
58 59
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КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА   
и бъдеще за всички

Банката се ангажира със заеми 
за мерки за климата, които 
възлизат на не по‑малко от 
25 % от общия размер на 
заемите във всички области 
на публичната политика
През 2015 г. ЕИБ отпусна 
20,7 млрд. евро за мерки за климата

Те представляват 27 % от всички 
предоставени средства... 
30 % от всички заеми извън ЕС... 
31 % от всички заеми в развиващи 
се страни

Нисковъглероден 
и щадящ климата 

транспорт 
10,3 млрд. евро

Приспособяване към 
изменението на климата 

0,9 млрд. евро

Залесяване, 
отпадъци, отпадъчни 
води и други сектори 

1 млрд. евро

Научно‑изследова‑
телска и развойна 

дейност, и иновации 
1,6 млрд. евро

Възобновяема 
енергия 

3,3 млрд. 
евро

Енергий‑
на ефективност 

3,6 млрд. евро
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ЕФСИ

Как фондът Copenhagen Infrastructure II убеждава пенсионни фондове да 
инвестират във възобновяема енергия

Ниската задлъжнялост привлича големи 
инвестиции

Н е е лесно да се положат 67 вятърни турбини 

в бурното Северно море, всяка с височина 90 м. 

Както не е детска игра да превърнеш отпадъчна 

дървесина в електроенергия. Опитайте, обаче, да набе‑

рете милиарди евро за осъществяване на подобни начи‑

нания от инвеститори, които обичайно не поемат голе‑

ми рискове. Това изисква новаторско мислене.

Именно с подобно предизвикателство се сблъсква 

Copenhagen Infrastructure Partners, датска компания за 

управление на инфраструктурни фондове за възобновя‑

еми енергийни източници, когато учредява третия голям 

инвестиционен фонд. Чрез планиране на инвестиции 

със значително занижена задлъжнялост в сравнение 

с подобни фондове, компанията привлича близо 2 млрд. 

евро, предимно от пенсионни фондове и от други тради‑

ционно предпазливи инвеститори. Ако мениджърите не 

бяха открили находчивата структура за фонда, повече‑

то институционални инвеститори най‑вероятно нямаше 

да вложат средствата си в нови енергийни технологии, 

които обикновено се смятат за относително рисковани 

инвестиции. „Искахме този вид инвестиции да са при‑

влекателни и достъпни за институционалните инвести‑

тори,“ казва Стефани Бендорф Рьопке, вицепрезидент на 

Copenhagen Infrastructure Partners.

В резултат се появява Copenhagen Infrastructure II, съз‑

даден през септември 2014 г. с пари от осем датски ин‑

ституционални инвеститори. При приключване на кам‑

панията по набиране на средства през юли 2015 г., 

инвеститорите са 19 на брой, в т.ч. и ЕИБ, чието участие 

е първото дялово участие по линия на ЕФСИ.

Нуждите на инвеститорите 
и ролята на ЕФСИ

Една от основните цели на ЕФСИ е привличане на частни 

инвеститори към сфери, в които те обикновено се стра‑

хуват да навлизат. Така се задоволява важна потребност 

на инвеститорите, както и една от целите в политиката 

на ЕФСИ. „Институционалните инвеститори разполагат 

с големи пари, които трябва да инвестират поради ниски‑

те лихвени проценти в момента и нуждата от по‑голяма 

възвращаемост,“ е мнението на Барбара Бус, зам. началник 

на фондовете за дялово участие в отдела на ЕИБ за изме‑

нението на климата и околна среда. Институционалните 

инвеститори обикновено подхождат предпазливо към не‑

утвърдени технологии. Те търсят надеждни инвестиции, 

защото трябва да опазят парите на хората за пенсионно 

осигуряване. Структурата на Copenhagen Infrastructure II 

„насочва наличната ликвидност към инвестиции, които 

обикновено не биха финансирали,“ добавя Бус.

Главният инвеститор на Copenhagen Infrastructure II –

PensionDanmark, е водещ застъпник за оказване подкре‑

па на нисковъглеродни инвестиции от страна на институ‑

ционалните инвеститори. Той има дял в проектирането на 

фонда, така че да стане привлекателен за институциите. 

„Искахме да го подкрепим с инвестиции по ЕФСИ имен‑

но поради тези резултати,“ заявява Бус. ЕФСИ дава въз‑

можност на ЕИБ да прави инвестиции, които в миналото 

не би направила. Copenhagen Infrastructure II отговаря 

на тези изисквания. Дяловото участие на ЕИБ в миналото 

е по‑ограничено, обикновено не повече от 50 млн. евро. 

Благодарение на ЕФСИ, ЕИБ успя да увеличи участието си 

в Copenhagen Infrastructure II до 75 млн. евро.

Турбини в готовност да бъдат 
издигнати в морето за вятърния 
парк Veja Mate
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Как ниската задлъжнялост 
привлича големите пари

Една от основните привлекателни черти на Copenhagen 

Infrastructure II за институционалните инвеститори е на‑

мерението му да инвестира при ниска задлъжнялост. 

Copenhagen Infrastructure II обикновено осигурява свое‑

то участие в даден проект с преференциално участие 

или със съчетание от собствен капитал и дълг. По този 

начин, нивото на задлъжнялост е значително по‑ниско 

от обичайното за сходни инфраструктурни фондове 

и „облекчава“ риска на Copenhagen Infrastructure II до‑

толкова, че относително консервативни институцио‑

нални инвеститори да се включат. „За типа инвеститори, 

с които работим, фондът се явява по‑скоро алтернатива 

на облигационни книжа, а не дялово участие в инвести‑

ция с висока задлъжнялост,“ казва Стефани Бендорф от 

Copenhagen Infrastructure II.

Copenhagen Infrastructure II вече е договорил или заде‑

лил близо 1 мрд. евро от общия си капитал за конкретни 

инвестиции. Тези първоначални инвестиции са за по‑но‑

ви технологии, към които традиционните институцио‑

нални инвеститори обикновено не проявяват интерес, 

като сред тях са електроцентрала на биомаса в ОК, про‑

ект за вятърна енергия в морето в Германия и вятърен 

парк по крайбрежието на Шотландия.

Очаква се цялата сума от 2 млрд. евро във фонда да 

бъде договорена за инвестиции до средата на 2017 г. 

Предвид намерението на мениджърите на Copenhagen 

Infrastructure II да поддържат инвестициите си за срок 

от 20 години, тези иновативни проекти ще разполагат 

с дългосрочна подкрепа.

ЕФСИ

Структурата на 
Copenhagen 

Infrastructure II насочва 
наличната ликвидност 

[на институционалните 
инвеститори] към 

инвестиции, които 
обикновено не биха 

финансирали.

 

Ако желаете да поставите 90-метрови турбини в морските 
дълбини, ще се нуждаете от това.
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Как един фонд‑новатор привлича частни инвестиции в проекти за климата 
и за развитие

 
Неповторимо зелено

Преди няколко години, Алистър Виър Никол пре‑

косява Антарктида и се впуска в приключение по 

стъпките на пионера в полярните изследвания, 

Роалд Амундсен. В момента се намира на много по‑го‑

рещо място от замръзналата пустош на Южния полюс 

и е част от проект, който е не по‑малко уникален от пъ‑

тешествието на великия норвежец до Южния полюс. Под 

краката му, на 250 км на юг от Адис Абеба се намира вул‑

каничната калдера Корбети, която е част от Етиопския 

разлом. Щастливо струпване на геологични характерис‑

тики изпраща вода през подпочвените пукнатини в земя‑

та, затоплена от вулканична дейност в окръжаващата сре‑

да и по естествен път водата се превръща в пара. Виър 

Никол и колегите му се стремят да впрегнат мощта на по‑

тока за производство на електроенергия. „Всъщност това 

е електроцентрала на въглища без въглищата,“ казва той.

Компанията за инвестиции във възобновяема енергия, 

чийто съосновател е Виър Никол – Berkeley Energy, из‑

пълнява първия в Етиопия независим проект за електро‑

енергия върху пластовете вулканична пепел в калдера‑

та. Пилотният етап ще бъде завършен през следващите 

две години. Виър Никол очаква до осем години електро‑

централата в Корбети да има 500 мегавата мощност. Това 

е близо една четвърт от общото електроенергийно по‑

требление в страната и достатъчно да захрани десет ми‑

лиона етиопци. „Сключихме безпрецедентни сделки на 

различни зараждащи се пазари, то това е най‑значимият 

проект, по който всеки един от участници някога ще има 

възможност да работи,“ споделя той. „Наистина, за цяла‑

та ни кариера!“

Проектът на Виър Никол, върхово научно постижение, 

е типичен за дейността на един от основните му ин‑

веститори – Световен фонд за енергийна ефективност 

и възобновяема енергия (Geeref ). Фондът започва дей‑

ност със солидна сума публични средства – 112 млн. 

евро от Норвегия, Германия и ЕС, които са използвани 

за привличане на 110 млн. евро от частни инвеститори. 

Кампанията за набиране на средства на Geeref приклю‑

чи през пролетта на 2015 г. и според изчисленията на 

фонда всяко евро, което те инвестират в някой проект, 

носи други 50 евро инвестиции.

Като използва публичните средства, за да обезпечи ри‑

сковете за частните инвеститори, Geeref създаде уника‑

лен портфейл от инвестиции във възобновяема енергия 

в развиващите се страни. В задъханата атмосфера на една 

стая, в просторно кътче от седалището на ЕИБ в Люксем‑

бург, управителят на Geeref – Сирил Арну, дирижира еки‑

па, инвестирал в близо 50 отделни проекта, ръководени 

от нови мениджъри в развиващите се страни. По неговите 

думи:„Доказваме, че е възможно да бъдат осъществявани 

социални проекти и с мисълта за търговска печалба.“

Подкрепа за възобновяема 
енергия без да се залага 
къщата

Основното в структурата на Geeref е така‑нареченият 

подход „гаранции с таван на загубите“. Това означава, че 

публичните средства във фонда се използват за защита 

загубите на частните инвеститори. Ако фондът понесе 

загуби, те биват покривани първоначално от публични‑

те средства. Така частните инвеститори получават сигур‑

ност и стимул да инвестират във фонд, който иначе би 

бил твърде рисков. Гари Лет, който ръководи пенсионен 

фонд с портфейл от 4,5 млрд. евро в Мелбърн, Австра‑

лия инвестира 42 млн. евро заедно с Geeref. „Не сме за‑

ложили къщата, за да направим това,“ казва Лет, генера‑

лен директор по въпросите на инвестициите в Catholic 

Super. „Все пак, инвестицията е значима за нас.“

Лет признава, че възобновяемата енергия в развиваща се 

страна с мениджъри, които правят първите си стъпки „не 

е съвсем по правилата.“ Но именно структурата на Geeref 

се оказва с притегателна сила. „Движещата сила за нас са 

риска и възвращаемостта. Наличието на гаранции с таван 

на загубите беше повратна точка за решението ни да се 

включим.“ Според фонда възвращаемостта ще е над 20 %.

Проекти от нулата

Независимо от широкия географски обхват на Geeref, 

според Арну най‑добрите възможности за растеж са 
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в сферата на възобноваяемата енергия в Африка. По 

този въпрос той е на едно мнение с Андерс Хаух, дирек‑

тор инвестиции във Frontier Investment Management. Че‑

тиридесет и четири‑годишният датчанин и колегите му 

от Frontier изпълняват проект за ВЕЦ на р. Сити в отда‑

лечен район в планината Елгон в Уганда, на стойност 45 

млн. щ.д. Електроцентралата е планирана да заработи 

с мощност от 5 мегавата към края на 2016 г., а турбините 

са разположени на първата стръмна каскада на реката, 

където напорът на водната струя задвижва турбините. 

Към края на 2018 г. Сити ще разполага с 2,5 % от мощно‑

стите в Уганда, след като Frontier построи турбините на 

втората каскада.

Инвестицията във Frontier е типична за Geeref (вложени 

12 млн. евро в капитала на фонда от 60 млн. евро). Фон‑

дът няма предишен опит, което позволи на експертите 

от ЕИБ активно да участват в управлението му, като Арну 

е ръководител на консултативния съвет за инвестиции 

към Frontier. Важно е да се отбележи, че Frontier изпъл‑

нява проекти „на зелено“, поради което не инвестира 

в действащи проекти. Всички негови проекти са изгра‑

дени от нулата. Тази „добавена стойност“ е същината на 

Geeref. „Техният принос бе голямата инвестиция, благо‑

дарение на която успяхме да привлечем още средства. 

Дадоха ни много съвети за инвестиционна дейност,“ каз‑

ва Хаух. „Geeref беше незаменим.“

На този етап Geeref е утвърдил стратегията си и Арну 

е готов за нов финансов рунд. Намерението е Geeref II да 

е по‑мощен, а частните капитали да съставляват по‑го‑

лям дял от фонда. „Продължаваме да облекчаваме рис‑

ковете за частните инвеститори,“ споделя той. „Но сега 

не се налага да им предлагаме толкова силна защита, за‑

щото са запознати с резултатите от работата ни.“ Изгра‑

дихме голямо доверие.“

Доказваме, че 
е възможно да бъдат 

осъществявани социални 
проекти и с мисълта за 

търговската печалба.

 

Угандийски момчета наблюдават 
строителния обект край Сити.
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СВЕТОВЕН фактор
ЕИБ играе важна роля на световната сцена в усилията за противодействие на 
изменението на климата. Наред с това, банката полага усилия за постигане на 
благоденствие в съседните на Европа страни и за нейните търговски партньори 
по света.

за заеми извън ЕС 

по 63 проекта

EUR

Подкрепа за 

души работна ръка

малки и средни 
предприятия с 

млн. евро

14 нови операции за 
микрофинансиране

6 000

280 000

95

Малки слънчеви инсталации в Африка, които 
осигуряват светлина за нощна подготовка на уроци 

и микрофинансиране за сирийски жени-бежанци в Ливан

млрд. 7,25 ев
р

о
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П ри започване на учебната година през септем‑

ври 2015 г. едва 200 000 от сирийските деца‑бе‑

жанци в Ливан са започнали обучение в местните 

училища. Ливан просто няма капацитет да приеме оста‑

налите 600 000. Ахмед Саид от Египет, директор в ITWorx 

Education, пристига в един от бежанските лагери в доли‑

ната Бека в село Сааднайел и се захваща да построи учи‑

лище в палатка. За три седмици записва 50 ученици на 

различна възраст, много от които не са имали възмож‑

ност да ходят на училище от четири години. Те изучават 

версия на ливанската учебна програма в облак с помощ‑

та на 60‑доларови таблети и само двама‑трима учители. 

„Чувстват се значими,“ казва Саид. „Най‑после някой по‑

лага грижи за тях.“

Училището ITWorx, което компанията се надява да раз‑

шири и да обхване всички сирийски бежанци в района, 

цели да върне бъдещето на избягалите от гражданската 

война в родината. Основополагащата идея е, че помощ‑

та за задържане на бежанците в региона ще увеличи 

шансовете те да се завърнат и да участват във възста‑

новяването на Сирия, когато войната свърши. „Пробле‑

мът с бежанците може да бъде преборен с политически 

мерки,“ според Ромен Матьо, председател на учебната 

част в ITWorx. „Най-добрият начин, обаче, за справяне 

с него е чрез култура и инвестиции, чрез вдъхване на 

надежда в региона.“

Участието на Европейската инвестиционна банка в Близ‑

кия изток има за цел постигане на стабилност, която от 

своя страна поражда стимули бежанците да останат 

в региона. Регионалното присъствие на банката се раз‑

раства и включва мащабни проекти в Ливан, Турция 

и Йордания.

Al Majmoua е подкрепяна от ЕИБ ливанска организация 

с нестопанска цел за микрофинансиране, която вече 

е обучила 8 000 сирийски жени и младежи и е отпуснала 

заеми на 200 сирийски жени през изминалите две годи‑

ни. Това ще се окаже изключително важно, когато дойде 

време за възстановяване на съсипаната страна. Според 

Юсеф Фауаз, изпълнителен директор на Al Majmoua: „Ко‑

гато клиентите ни се завърнат в Сирия, ще могат да се 

позоват на опита си с кредитирането от нас, като един 

вид гаранция за постигнати резултати. Така и те, и Сирия 

ще могат да се завърнат към нормален живот. “

През последните години, ЕИБ финансира проекти за 

възобновяема енергия в Йордания, в т.ч. вятърния 

парк Тафила, който през 2015 г. започна производство 

на електроенергия за 83 000 домакинства в пустинното 

кралство. Целта на Йордания е до 2020 г. възобновя-

емата енергия да задоволява 10 % от потребностите. 

Това е жизнено важно за страна, чиито енергийни разхо‑

ди поглъщат до 20 % от брутния вътрешен продукт.

  През 2015 г. Йордания договори сделка за 66 млн. 

евро за модернизация на електропреносната мре‑

жа, което ще подобри електроснабдяването в цялата 

страна.

  В същото време, тази енергия ще подпомогне елек‑

троснабдяването във връзка с друг договор с ЕИБ, 

подписан през 2015 г. Проектът за Уади ал‑Араб, на 

стойност 49,7 млн. евро, ще изпомпва вода за засу-

шена област в северна Йордания, която страда от 

все по-голяма суша поради притока на сирийски 

бежанци. Тръбопроводът с дължина 26 км ще доста‑

вя 30 млн. кубически метра чиста вода всяка година 

и ще стабилизира района, като облекчи породеното 

във връзка с водоизточниците напрежение.

Инвестиции в програми 
за задържане на 

сирийските бежанци 
близо до тяхната родина 

и помощ, за да 
възстановят страната си 

след края на войната

Надежда близо до дома
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Една иновативна компания изстисква и последния цент от захарната 
тръстика на малкия остров Мавриций и опазва околната среда.

 
Сладка приказка с привкус на захар

Т акава е историята на компания за преработка на 

захарна тръстика на острова, който се намира на 

две хиляди километра на Юг от Африка. Управа‑

та на фирмата била изправена пред коренни промени. 

Те обаче реагират със серия иновации. Откриват парт‑

ньор в лицето на ЕИБ и в продължение на шест години 

изграждат верига от предприятия, способни да оцелеят 

независимо от застрашаващите ги сътресения. Постигат 

всичко това, докато се грижат за околната среда на мал‑

ката си родна страна в Индийския океан.

Преди десетина години преговорите за международна 

търговия премахват защитените цени на захарта. В стра‑

ните със защитени цени в Африка, Карибския и Тихооке‑

анския басейн спадът е 36 % в периода 2006‑2009 г. Про‑

мяната е наложителна.

Omnicane, предприятие със сто и петдесетгодишна исто‑

рия, тръгва по пътя на иновациите, които включват из‑

граждане на поредица от съоръжения в комплекса Ла 

Барак, в южен Мавриций. Всяко съоръжение е проекти‑

рано за повторна употреба на страничните продукти от 

предходното и за производство на нов продукт. В хода 

на производството, компанията навлиза в други секто‑

ри – производство на рафинирана захар, на електро‑

енергия и дестилиране на етанол, което би изглеждало 

немислимо по време на гарантираните цени.

Традиционно, отглеждащите захарна тръстика земедел‑

ци в Мавриций режат тръстиката, подлагат я на първич‑

на преработка за производство на сурова захар и я пре‑

возват до Европа, където тя бива рафинирана във вид, 

готов за консумация. Първата стъпка, която предприе‑

ма Omnicane, е да построи рафинерия за суровата захар 

със заем от 15 млн. евро от ЕИБ, за да увеличи доходо‑

носността на готовата продукция, а именно бяла, рафи‑

нирана захар. Днес, в Ла Барак Omnicane произвежда 

до 200 000 т. рафинирана захар годишно. Рафинерията 

е много успешна. Тя обаче, създава нови проблеми.

Преди консумация, захарта се филтрира чрез поредица 

от промишлени процеси. Какво да се прави със странич‑

ните остатъчни продукти – предимно меласа? Първо‑

начално Omnicane са принудени да ги продават евтино 

и да ги транспортират по света, за да бъдат прерабо‑

тени в етанол или да бъдат влагани, като съставка във 

фуражи.

Следващата стъпка за Omnicane, както и по‑рано, е да 

вършат всичко това на място. Компанията си осигурява 

друг заем от ЕИБ в размер на 8 млн. евро за изграждане 

на дестилиращо предприятие за производство на био‑

етанол от меласата. В настоящия момент, Omnicane про‑

извежда до 24 млн. литра биоетанол годишно за добавка 

към горива, за ограничаване потреблението на бензин 

от автомобилни двигатели, както и за преработка и про‑

изводство на алкохол за хранително‑вкусовата промиш‑

леност и в медицината.

Не пропускат 
нито една възможност 
да открият финансова 

изгода във всичко, което 
правят“, това е мнението 
на кредитния експерт от 

ЕИБ, Винсент Жирард.
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Това не е последната стъпка, естествено. В производ‑

ството на биоетанол също има странични продукти 

и Omnicaneе превръща и тях в част от бизнеса.

По време на ферментацията, меласата изпуска въгле‑

роден диоксид. Omnicane улавя близо 25 т. въглероден 

диоксид дневно и го продава на съседно предприятие, 

което го използва за производство на газ за газирани на‑

питки. След дестилирането на меласата, остава винаса, 

която е богата на минерали, като например калий. Дес‑

тилиращото предприятие на Omnicane я използва за 

производство на торове, газ метан за електропроизвод‑

ство и за топлинна енергия.

Сривът в цените на захарта научи ръководството на 

Omnicane, че е добре да има диверсификация. Те си оси‑

гуряват заем от 8 млн. евро от ЕИБ за построяване на че‑

тиризвезден хотел със 139 стаи. С друг заем от 700 000 

евро от ЕИБ, Omnicane разработи градоустройствен 

план за изграждане на жилищни и търговски сгради око‑

ло хотела с 4 000 работни места.

Но Omnicane все още не е на последната права.

Проектантите на промишлени обекти продължават да 

проучват производствените методи с цел да бъдат от‑

крити нови техники за ограничаване на отпадъците. 

Подходът е известен като „кръгова икономика“ и този 

начин на мислене започва много преди да се стигне до 

отпадъчни продукти, повторно използване или рецик‑

лиране. Стремежът е кръговата икономика да бъде част 

от планирането и проектирането на един продукт, за да 

се гарантира дълъг полезен живот, големи възможности 

за повторна употреба, възстановяване и рециклиране. 

„Краен продукт, който сега се смята за отпадък се прео‑

бразува в ценен продукт на входа на друг процес,“ казва 

Марко Франчини, инженер в ЕИБ. „Ползите за околната 

среда са огромни.“

През изминалите десет години ЕИБ вложи 15 млд. евро 

в проекти за кръговата икономика, в т.ч. и последния 

етап от производствения процес на Omnicane.

През 2015 г. компанията подписа сделка за 8 млн. евро 

с ЕИБ за изграждане на иновативно съоръжение за изга‑

ряне на въглерод. По този начин топлинно се преработ‑

ва въглищната пепел от три електроцентрали в компле‑

кса на компанията и другаде на острова и се произвежда 

добавка за цимент, благодарение на което се спестяват 

тонове въглероден диоксид, които иначе ще бъдат из‑

пуснати при производството и вноса на продукта, както 

и пара за захранване на други съоръжения на Omnicane. 

„Получава се промишлена екосистема“, казва Раджив 

Рамлугон, директор по въпросите на устойчивостта 

в Omnicane. „Идеята е да се затвори кръга.“



Постижения през 2015 г.
• 89 % от облигациите на ЕИБ са в евро, 

лири стерлинги и щатски долари

• водещ референтен емитент в евро 
и щатски долари

• най‑големият емитент в лири стер‑
линги, с изключение на Обединеното 
кралство

• с водеща роля на пазара за турски лири, 
канадски долари, норвежки крони, 
южноафрикански рандове
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Откъде са идвали средствата 
Географско разпределение 
на облигациите на ЕИБ

Откъде идват средствата
ЕИБ е най‑големият заемополучател и кредитор в света. През 2015 г., банката 
привлече 62,4 млрд. евро на международните капиталови пазари. Високият 
кредитен рейтинг на ЕИБ й помага да набере големи обеми средства при 
изгодни условия. Финансовите предимства биват прехвърлени след това на 
нашите клиенти.

Е ИБ е световен фактор в сферата на финансите. 

През 2015 г. банката отпусна заеми в 12 валути 

и емитира книжа на 16 валути. Емисиите в такъв 

широк диапазон от валути ни позволяват да достигнем 

до инвеститори, които обикновено не се насочват към 

инвестиции от типа, с който се ангажира ЕИБ в Европа. 

Те обаче косвено допринасят за тези европейски проек‑

ти, като инвестират в емитираните от ЕИБ облигации.

Европа

63%
Северна и Южна 
Америка

Азия

Близък 
изток 
и Африка

21%14%

2%



452015 г. Доклад за дейността

Откъде идват 
средствата

К онференцията на ООН за климата в Париж през 

декември 2015 г. постигна голямо единодушие 

по отношение на глобалното затопляне. Едно от 

най‑необичайните предложения, отправено на конфе‑

ренцията може да се окаже с най‑голямо въздействие.

Всъщност, става дума за въздействие. ЕИБ координира 

група от 11 международни финансови институции, кои‑

то обявиха насоки за отчитане въздействието от зелени‑

те облигации.

Събраните през 2015 г. 40 млрд. щ.д. чрез зелени обли‑

гации трябва да бъдат инвестирани в проекти в област‑

та на климата. Трудностите произтичат от това, че раз‑

личните организации измерват и отчитат въздействието 

върху климата по различен начин. Инвеститорите нямат 

увереност, че тоновете въглероден диоксид, които няма 

да бъдат изпуснати в атмосферата благодарение на тех‑

ните пари, няма да се окажат в действителност половин 

или два тона.

Благодарение на работната група под ръководството на 

ЕИБ бе разработен първи набор от насоки за отчитане 

въздействието на техните зелени облигации. Насоките 

ЕИБ обединява участниците на пазара около създаването на насоки за 
оценка на въздействието на инвестициите, направени с постъпленията от 

техните „зелени облигации“

Краен резултат в зелено

Проектът за слънчева 
енергия в Уарзазат

осигуряват прозрачност и отчетност и дават възмож‑

ност зелените облигации да станат достъпни за по‑го‑

лям кръг инвеститори.

За всеки отделен проект, ЕИБ вече публикува информа‑

ция за дела на емитираните зелени облигации в пре‑

доставеното финансиране, както и за въздействието на 

проектите върху климата. За пример можем да споме‑

нем огромния проект за слънчева енергия в Мароко, чи‑

ето пускане в експлоатация е предвидено за началото на 

2016 г. Общият размер на заемите от ЕИБ за финансира‑

не на различните соларни и концентрирани соларни па‑

нели на Уарзазат надхвърля 200 млн. евро. 40 млн. евро 

от емисията зелени облигации на ЕИБ са разпределени 

за проекта в Уарзазат. Докладите на банката ясно очер‑

тават постигнатото въздействие.

 електроенергия за 250 000 мароканци

  193 тона спестени емисии въглероден диоксид 

годишно

  нови работни места в местната промишленост за 

слънчева енергия
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Взаимодействие и сътрудничество
 
Благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции, банката 
придоби нова и значима роля, която изисква особени управленски умения за 
цялостен контрол.

П рез декември 2014 г. европейските държавни 

глави и правителства се договориха относно Ин‑

вестиционния план за Европа. Целта: да се даде 

начален тласък на дългосрочното инвестиране, което 

изостава поне от финансовата криза от 2008 г. насам. 

Един от стълбовете на плана е Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ). По линия на ЕФСИ, 

ЕИБ ще разполага с гаранция от 16 млрд. евро от бюдже‑

та на ЕС и 5 млрд. евро от собствения си бюджет. С по‑

добна подкрепа, банката ще инвестира в проекти, които 

би следвало да осигурят 315 млрд. евро финансиране за 

срок от три години.

В средата на 2015 г. Европейският парламент прие ре‑

гламент за учредяване на ЕФСИ. Официално, админи‑

стративното структуриране на ЕФСИ завърши през 

декември, когато Вилхелм Молтерер е назначен за из‑

пълнителен директор на ЕФСИ.

Преди окончателното назначаване на Инвестиционния 

комитет към ЕФСИ, ЕИБ вече бе подготвила портфейл 

от сделки във връзка с ЕФСИ, като всяка от тях бе вне‑

сена в Европейската комисия за одобрение. С някои от 

тези сделки сте се запознали на страницата за проектите 

в настоящия доклад.

Ползващите гаранции от ЕФСИ проекти подлежат на стан‑

дартната процедура на ЕИБ за финансово‑правен анализ 

и окончателно одобрение от Съвета на директорите на ЕИБ. 

Операциите по финансиране в рамките на ЕФСИ се отразя‑

ват в балансовия отчет на ЕИБ, но тези по‑рискови кредит‑

ни операции ще са неутрални за ЕИБ, защото имат покри‑

тие от гаранциите на ЕС и собствения ресурс на банката. 

Служителите на ЕИБ сега работят с управленските структу‑

ри на ЕФСИ за осигуряване на финансиране за собствените 

им проекти, съобразно бюджетните гаранции на ЕС:

  Управляващият съвет на ЕФСИ осигурява насоки за 

рисковия профил на портфейла и на стратегията

  Инвестиционният комитет на ЕФСИ оценява и одо‑

брява усвояването на бюджетните гаранции на ЕС за 

конкретни операции

ЕФСИ

Инвестиционен комитет на ЕФСИ



Има множество институции на ЕС, които си сътрудничат 
и взаимодействат с банката, за да утвърдят нейната 
отчетност.

  Европейският парламент прави преглед на дейността на банката всяка година

  Европейската комисия предлага член на Съвета на директорите на ЕИБ и предоставя становище по всеки внесен 

в Съвета на директорите проект

  Европейски омбудсман За разлика от други международни финансови институции, механизмът на ЕИБ за жал‑

би не е последна инстанция за жалбите на гражданите за лошо управление Те могат да бъдат препратени на 

Омбудсмана

  Съдът на ЕС се произнася по всички спорове между ЕИБ и държавите членки на ЕС и може да прецени законосъ‑

образността на решенията, взети от ръководните органи на банката

  Европейската сметна палата може да извърши одит на кредитните операции съгласно мандата

  Европейският надзорен орган по защита на данните следи за спазването от страна на ЕИБ на правилата и регла‑

ментите за защита на личните данни

  Европейската служба за борба с измамите си сътрудничи с ЕИБ по предотвратяване на измамите

  Европейската централна банка предоставя инструментариум за ликвидност за операции в Евросистемата, която 

е достъпна и за ЕИБ
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Управленска структура на ЕИБ

 Акционери  28‑те държави членки на ЕС

 Съвет на гуверньорите Министри от държавите членки

Съвет на директорите

Управителен комитет

 Одитен комитет    
Независим

‑ Президент
‑ 8 вицепрезиденти

Предложени от 
държавите членки



ЕИБ изразява своята благодарност към следните организатори и автори на снимковия материал, използван в този 

доклад: © EIB Photolibrary, © Shutterstock,© Frederic Legrand ‑ COMEO / Shutterstock.com, © Melih Cevdet Teksen / 

Shutterstock. com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com, © Polpharma, © Neoen, © 

Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships Limited,© ORGA bouw, © Smart‑Eye, 

© Alper Çuğun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, © Getinge, © William Demant, 

© Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane, © EU/NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE – снимки Safi Naciri

Разрешение за възпроизвеждане или използване на снимковия материал следва да бъде поискано директно  

от носителите на авторското право.

Оформление: EIB GraphicTeam.

Печат: Imprimerie Centrale на хартия MagnoSatin с мастила на базата на растителни масла. Сертифицирана 

в съответствие с правилата на Съвета за рационално използване на горския фонд (FSC), хартията е от 100 % 

естествени влакна (от които най‑малко 50 % са от добре стопанисвани гори).

48 Доклад за дейността 2015 г.





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

Групата на ЕИБ се състои от Европейската инвестиционна 

банка и Европейския инвестиционен фонд.

Европейски инвестиционен фонд
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

Доклад за дейността 2015 г.

© EIB 04/2016 print: QH-AD-16-001-BG-C ISBN 978-92-861-2641-3 ISSN 1830-7345 doi:10.2867/42168 © EIB GraphicTeamdigital: QH-AD-16-001-BG-N ISBN 978-92-861-2649-9 ISSN 2363-3905 doi:10.2867/877467


	Обръщение на президента
	2015 ПОСТИЖЕНИЯ
	ЛОГИКАТА НА ЕИБ
	СВЕТОВЕН фактор
	Откъде идват средствата
	Взаимодействие и сътрудничество
	Blank Page
	Blank Page



