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Велоалеи в Болоня, финансирани
със заем от ЕИБ за този италиански
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ този доклад, за да…
РАЗБЕРЕТЕ как ДЕЙСТВА най-големият кредитор в света…
…и да НАУЧИТЕ каква е ЛОГИКАТА на най-големия
източник на средства за иновации

Съдържание
Обръщение на ПРЕЗИДЕНТА
ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
ЛОГИКАТА НА ЕИБ...ЕИБ В ДЕЙСТВИЕ...
Опростено решение за БВП и за заетостта
Нови структури за новите предизвикателства

ИНОВАЦИИ в името на конкурентоспособността
Големи стъпки за МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА за една свързана Европа
КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА за бъдещето на всички
СВЕТОВЕН фактор
МИКРОФИНАНСИРАНЕ
Откъде идват средствата?
Управленски органи

2016

2
4
6
12
18
26
34
40
44
46
48

Доклад за дейността

1

Обръщение на ПРЕЗИДЕНТА

Г

рупата на ЕИБ финансира и подкрепя проекти, които са мощен стимул и вдъхновение за
компаниите и за живота на гражданите на Европа. През изминалите години влиянието на ЕИБ
нарасна с бързи темпове в резултат на усилията
ни за смислено усвояване на паричните средства,
като съчетаваме финансирането от Групата на ЕИБ
с частни капиталовложения, средствата от ЕС,
фондовете, безвъзмездната помощ и консултантската подкрепа на експертите на ЕИБ, с цел постигане на максимален икономически ефект.
Въздействието от нашата дейност би трябвало да
се усети из цяла Европа, тъй като сближаването бе
основно направление на нашата мисия и през 2016
г. и ние не му изневерихме. В процентно изражение
спрямо БВП, най-голям дял в проектната дейност
на Групата на ЕИБ заемат Естония, Малта, България,
Кипър, Хърватия, Полша и Словакия.
Работата ни е насочена към равномерно разпределяне на благосъстоянието на целия континент
и извън него. ЕИБ е неизменна част от средствата,
с които ЕС превръща в реалност Глобалната стратегия на ЕС и Европейския консенсус за развитие.
Въпреки трудностите, продължаваме да работим
за осигуряване на устойчив икономически растеж
в страните, скорошни източници на миграция, за
да намалее броят на принудените да напускат родината си по мъчителни, а често и опасни пътища.
В същото време, полагаме усилия за изграждане
на устойчива икономика в приемащите ги общности в Близкия Изток, Северна Африка и Западните Балкани.
През 2016 г. портфейлът ни от заеми, гаранции и
инвестиции привлече забележителните 280 млрд.
евро, общ размер на инвестициите. Сделките на ЕИБ
– банката на ЕС – действително запълват пазарните
дефицити в Европа, като все повече разчитат на
Инвестиционния план за Европа, за да подпомагат
МСП и иновативни компании, които иначе не биха
получили финансиране.
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Където и да инвестираме, винаги търсим новатори.
Без иновации, ЕС няма да бъде конкурентоспособен. Тук идва ролята на Инвестиционния план за Европа, който предоставя мощна подкрепа за финансиране на иновативни компании, които в противен
случай не биха влезли в нашето полезрение. Като
финансираме изследванията в нови технологии и
подкрепяме иновативни компании, имаме силата
да променяме живота на хората. Понякога дори можем и да спасяваме човешки живот.
Миналата година финансирахме семейна сателитна
фирма в Бремен, както и първия фонд, който
инвестира в дружества, учредени от френски
университетски учени. И в двата случая, подкрепата
беше осигурена от Инвестиционния план за Европа.
Финансирахме и изследванията за създаване
на ваксина срещу вируса ЗИКА в Лион, както и
за надграждане на големия адронен колайдер
в ЦЕРН – Европейската организация за ядрени
изследвания. Всяка от тези иновации следва свой
път, но и двете чертаят бъдещето на Европа, в
което тя да е съизмерима с компаниите по света. С
поглед към 2017 г., очаквам подобни инвестиции да
придобият още по-голяма притегателна сила. Това
трябва да бъде годината на иновациите в ЕИБ.
При подобно иновативно бъдеще, оставам
оптимист за Европа. Банката има жизнено важно
значение за това гражданите на ЕС да не се
отклоняват от единния европейски път. Заемите и
гаранциите на Групата на ЕС, съветите, които даваме
и инициативите, които подкрепяме, са живото
доказателство за значението на ЕС за дружествата и
за живота на хората в Европа. Примерите за нашите
проекти, представени в този доклад, нагледно
показват, че банката на ЕС съгражда връзки между
хората, между предприятията и икономиките.
„Правим нашия континент по-единен. В момента
няма по-важен приоритет от този.“
Вернер Хойер

Обръщение на
ПРЕЗИДЕНТА

Нашите инвестиции и
инициативи изграждат
връзки между хората,
предприятията и
икономиките. Правим
нашия континент
по-единен. В момента
няма по-важен
приоритет от този.
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Подписани
проекти за

Групата на ЕИБ

ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2016 г.

Жени белят плодове за
традиционни кипърски сладки
в малка фабрика в планините
Тродос, подпомагана със заем от
ЕИБ. Повече на стр. 19

Инвестиционен план за Европа през 2016 г.
Финансиране в размер от 30,2 млрд евро
Общ размер на привлечените инвестиции 163,9 млрд.
евро

52 % изпълнение на заложените 315 млрд. евро
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Опростено решение за БВП и за
заетостта
Сложен икономически модел предоставя опростени
показатели за голямото въздействие на инвестициите на ЕИБ и
задава насоките за оценка на отражението по Инвестиционния
план за Европа

T

ази история за икономическо въздействие
започва с най-тежкото сътресение. Четири
години след финансовия срив през 2008 г.,
брутният вътрешен продукт в ЕС остана на пониско ниво отпреди кризата, фиксираните инвестиции спаднаха с 15 %, а дългосрочната безработица растеше. Държавите членки на ЕС се
обърнаха към ЕИБ с призив да подпомогне създаването на работни места и растеж чрез засилено кредитиране, като увеличиха капитала на
банката с 10 млрд. евро.

Задълбоченият анализ дава ясна
представа за отражението от
работата на банката.
Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ
Към април 2015 г., ЕИБ бе използвала увеличението
на капитала, за да достигане заложените 60 млрд.
евро за допълнителни заеми. След тази инвестиция
обаче, банката трябваше да прецени доколко е ефективна тя. Това означаваше отчитане на сложните взаимозависимости между тези операции на банката и
другите икономически дейности.
Икономистите на ЕИБ прибегнаха до утвърден икономически модел за оценка на бъдещето въздействие от всички нейни операции, извършени в
условията на увеличен капитал. Те установиха, че
кредитирането от страна на банката би могло видимо да се отрази на икономиката на Европа и да осигури 830 000 нови работни места до 2017 г. и 1,4 млн.
евро до 2030 г. „Моделът бе разработен така, че да
отрази дългосрочните фактори и краткосрочните
ефекти,“ е мнението на Дебора Револтела, директор
на икономическия отдел на ЕИБ. „Това е важно, когато се прави разчет на крайния резултат в реалната
икономика.“
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Икономистите на банката представиха този резултат
през 2016 г. В момента те доразработват модела, за
да преценят какво ще бъде въздействието от Европейския фонд за стратегически инвестиции по линия на Инвестиционния план за Европа.

Пробно изпитване на въздействието на ЕИБ
Оценката на въздействието от увеличението на
капитала в периода 2013-2015 г. предоставя доста отправни точки за изчисляване на ефекта от бюджетните гаранции на ЕИБ, както и за мащаба на
ползите от допълнителните инвестиции. Това придобива все по-голямо значение след изявлението на
председателя на Европейската комисия, Жан-Клод
Юнкер, че размерът и сроковете на Инветиционния
план за Европа следва да за нараснат двукратно.
Икономистите на ЕИБ обединиха усилията си със
Съвместния изследователски център на ЕК в Севиля, за да установят какво е въздействието на банката в условията на увеличен капитал. Използваха икономически модел, разработен първоначално през
2010 г. за оценка на въздействието от структурните
фондове на ЕС и на финансовите инструменти, които целят преодоляване на разликите в икономиките в различни части на Европа. Моделът, наречен
RHOMOLO, изчислява дали свиващите се публични
средства се използват ефективно, което го прави
много пригоден за целите на ЕИБ.
„Моделът е надежден и сме го прилагали консервативно,“ казва Георг Вайерс, икономист от ЕИБ, който
участва в оценката.
Сред предимствата на RHOMOLO е способността му
да отразява:
• краткосрочния ефект върху икономическата
дейност;
• ефекта от инвестициите върху производителността
и, в крайна сметка, върху растежа в дългосрочен план.

ЛОГИКАТА НА ЕИБ
ОПЕРАЦИИ НА ЕИБ
(януари 2013 г. – март 2015 г.)

Подкрепени чрез дейността
на ЕИБ инвестиции

342млрд. евро

Така например, ако ЕИБ финансира път, икономическата дейност се съживява по време на строежа. При
завършване на строежа, последващият ефект от финансирането от страна на ЕИБ се изразява в намаляване времето за пътуване и транспортните разходи,
което благоприятства производителността, растежа и създаването на работни места. С оглед реалната оценка на въздействието на ЕИБ, и двата фактора
следва да бъдат взети предвид.

ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(до 2030 г.)

Допълнителен БВП 1,1 %
Допълнителни работни
места

1 400 000

Въздействието на ЕИБ: данните
С помощта на този модел, икономистите на ЕИБ изчислиха краткосрочното и дългосрочното въздействие от дейността на ЕИБ за периода на увеличен капитал от януари 2013 г. до март 2015 г.
След увеличението на капитала, обичайната дейност
на ЕИБ и свързаната с увеличението такава достигнаха 1 024 договора по 812 операции в целия ЕС, на
обща стойност 142 млрд. евро. Благодарение на това
бяха финансирани инвестиции за общо 372 млрд.
евро.
Според модела, краткосрочните резултати за 2017 г.
ще са, както следва:
• Допълнителен БВП 0,8 %
• Допълнителни работни места 830 000

Според модела, дългосрочното въздействие до 2030
г. ще се изразява в:
• Допълнителен БВП 1,1%
• Допълнителни работни места 1,4 млн

КРАТКОСРОЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(до 2017 г.)

Допълнителен БВП 0,8 %
Допълнителни работни
места

830 000

Въздействие на ЕИБ и на
Инвестиционния план
За ЕИБ е важно да прецени своето въздействие, за
да могат нейните средства да работят ефективно за
гражданите на ЕС. Тъй като е банката на ЕС, тя не е
единственият орган, който следи за възвращаемостта на инвестициите. Три водещи организации вече
публикуваха оценки на въздействието на заемите
по линия на Инвестиционния план, в рамките на бюджетните гаранции на ЕС:
•
Според Европейската комисия, Инвестиционният
план за Европа, подкрепен от ЕИБ, ще добави към
БВП на ЕС 410 млрд. евро и 1,3 млн. работни места
• Oxford Analytica, фирма за икономически анализи,
изчислява ефекта върху БВП на 1,4 %
• Международната организация по труда предвижда
създаването на 1,8 млн. работни места благодарение на Инвестиционния план
Икономистите на ЕИБ полагат големи усилия да изчистят и усъвършенстват модела, за да оценят въздействието финансирането от ЕИБ, отпуснато по Инвестиционния план за Европа, както и да получат
точни данни за цялата кредитна дейност на ЕИБ. „Моделът е сложен, защото е е всеобхватен. Предлага
разчети за цялостния ефект върху икономиката, не
само за преките последици,“ казва Револтела. „В същото време, задълбоченият анализ дава ясна представа за отражението от работата на банката.“
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Свръхтънки слънчеви покрития
на поточната линия на Heliatek.
Теглото на всеки квадратен метър
е 500 гр., а дебелината е под
милиметър.

Нови структури за новите
предизвикателства
Квази-дяловите инвестиции предоставят на
ЕИБ важен инструментариум за постигане на
резултати по Инвестиционния план за
Европа

Навлизаме на територията на
малки, високорискови и невероятно
иновативни начинания.
Адриан Каменицер, директор в ЕИБ за дялово
участие, нови продукти и специални транзакции
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ЕИБ В ДЕЙСТВИЕ

П

ърва сложна задача: компаниите искат да
ограничат въглеродния отпечатък и се стремят да произвеждат собствена възобновяема енергия. Свободните парцели в централните
зони на големите градове са рядкост – не можете да
изградите вятърни електроцентрали до гарата на
ул. „Ливърпул“ в Лондон или слънчева електроцентрала в La Défense - деловото сърце на Париж.
Решението: поделение Heliatek на Техническия университет в Дрезден, разработи фолио за покритие
на вертикалната фасада на сградите, което произвежда енергия чрез преобразуване на светлината в
енергия.
Втора сложна задача: финансиране. Решението: квази-дялово участие на ЕИБ в размер от 20 млн. евро.
Може да звучи лесно, но на практика не е така. Финансистите на ЕИБ се трудиха пет години, докато измислят начин как да структурират сделките, за да
осигурят капитали за иновативни, нови компании
без да се налага последните да отделят повече внимание на погасяването на дълга, отколкото на разширяването на дейността.
От няколко години, квази-дяловото участие е сред
инструментариума на ЕИБ но в малки мащаби. Появата на Инвестиционния план за Европа постави в
центъра на усилията на банката увеличаването на
високорисковите инвестиции в компании, които
по-рано не биха получили достъп до финансиране
от ЕИБ. „Навлизаме на територията на малки, високорискови и невероятно иновативни начинания,“
казва Адриан Каменицер, директор в ЕИБ за дялово участие, нови продукти и специални транзакции.

„Това налага ЕИБ да се променя, за да обхване
новите видове сделки, за да се усвои целия им
потенциал.“
Бюджетните гаранции на ЕС по Инвестиционния
план за Европа, управлявани от ЕИБ, целят финансова подкрепа за иновативни компании. Причината се
крие в отношението на търговските банки, които ги
считат за недоказали се и следователно - за твърде
рискови. В същото време е важно за Европа новите
идеи да получат шанс. Въпреки че това е нова територия за ЕИБ, тя е съзвучна с историческата роля на
банката да запълва пазарни дефицити.
За банката, сделките с по-висок риск попадат в категорията на „специални дейности“. Банката възнамерява да разшири специалните дейности през 2017 г.
успоредно с опростяването на процедурите за квази-дялови сделки и други структури. Отделът на
банката, отговарящ за предназначени за развитие и
иновации капитали, вече е получил 1 000 заявки за
финансиране от иновативни компании и смята да
вложи 1 млрд. евро в подобни сделки до средата на
2018 г.
„Моментът е с положителен заряд,“ казва Христо
Стойков, ръководител на отдела. „Работим с нови
клиенти, които по-рано не биха получили заем от
ЕИБ. Работим с иновативни компании. До голяма степен това се дължи на квази-дяловия продукт.“
Квази-дяловото участие е нов продукт за ЕИБ на пазара. Целта е запълване на пазарна празнота, която
засяга близо 2 500 европейски средни предприятия,
чиито потребности от финансиране са в диапазона
от 10 млн. евро до 17 млн. евро. Ето как става това:
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ЕИБ отпуска дългосрочен заем на иновативна
компания. Строг погасителен план би източил
запасите на компанията точно когато трябва
да инвестира в научно-развойна дейност. Противно на това, дяловото участие би облекчило
положението на поелите риска да финансират
началния етап на развитие. С други думи, квази-дяловото участие осигурява рисков капитал
без разводняване на акционерната структура,
като възвращаемостта зависи от резултатите на
компанията, както е при инвестирането на собствен капитал.

Един от най-големите производители на колбаси
в Гърция, Creta Farms, влага пет пъти повече средства от конкурентите в производствени иновации
за по-здравословни месни продукти и е заявил 20
патента през изминалите пет години. Новаторството във фирмата е съсредоточено в сложна собствена
технология, която позволява извличане на наситени
животински мазнини от месото и вместо това влагане на студено пресован зехтин, който съдържа ненаситени мазнини. Така месото става по-здравословно,
защото е занижен „лошият“ холестерол. В същото
време месото е и вкусно.

Разработването на този продукт отне време. Стойков и неговите колеги в ЕИБ трябваше да разработят нови документи и договори и да променят вазимоотношенията между различните дирекции в банката. Ръководството на банката одобри изцяло новата стратегия за дялово участие за сделки по линия
на Инвестиционния план за Европа. Някои от първите сделки нагледно показват какъв тип компании се
нуждаят от подобно финансиране:

„Когато се храните с тези месни продукти, можете
да им се насладите без чувство на вина,“ казва Константинос Фрузис, главен изпълнителен директор на
компанията Rethymno от Крит. „Удоволствие в съчетание с добро здраве.“

• Archos Френската фирма за електроника получи
12 млн. евро за изграждане на мрежа за „интернет
на нещата"
• Canatu Сделка за 12 млн. евро за финансиране на
разработка на гъвкави екрани от финландската
компания
• Ultimaker 15 млн. евро за научно-развойна дейност
в холандска фирма за триизмерни принтери
Досега повечето квази-дялови сделки са осъществени
по линия на програмата на ЕИБ InnovFin Финансиране
на растежа на компании със средна капитализация. Квази-дяловото финансиране ще придобива все по-голямо
значение за сделките по нвестиционния план за Европа, което ще позволи на банката да увеличи размера на
инвестициите, благодарение на бюджетните гаранции
на ЕС.
Първата сделка за квази-дялово участие е сключена
през 2016 г. в регион на Европа, в който ЕИБ има видимо присъствие – Гърция. Не става дума за свързване на хладилника с интернет, нито за разработване
на екран по мярка, който можеш да навиеш на ръкава си. Става дума за наденица.
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Вложените 15 млн. евро в Creta Farms чрез квази-дялово участие ще подпомогнат по-нататъшното разширяване на дейността на международните пазари,
както и НРД за внедряване на „зехтиновата“ технология в бизнеса за бързи закуски по света.
„В момента инвеститорите са много подозрителни
относно Гърция,“ казва Фрузис „но тази сделка доказва, че гръцките компании могат да градят върху
здрави основи."
Creta Farms е една от 23-те сделки за квази-дялово
участие, подписани през 2016 г. Стойков очаква през
2017 г. те да станат 40. Бюджетните гаранции на ЕС
по Инвестиционния план за Европа ще позволят на
екипа му да увеличи размера на инвестициите до
50 млн. евро – достатъчно за подпомагане на НРД в
по-големи корпорации.
Инвестиционният план цели средствата на ЕИБ и бюджетните гаранции на ЕС да обхванат сделки, които иначе биха останали без финансиране. По-рисковият характер на иновативните компании и възвращаемостта в стил „дялово участие“ на тези сделки
дава ясен отговор на въпроса за „допълняемостта“.
Според Стойков е естествено някои от сделките за
квази-дялово участие да не се изплатят. „Ако избирахме само победители, всеки би вложил парите си в
тях,“ добавя той. „От гледна точка на политиката, това
са отлични инвестиции. Затова си струват риска.“

ЕИБ В ДЕЙСТВИЕ

Работници пакетират месо,
обработено със „зехтин“, в Creta
Farms в Rethymno, в Крит

Report
2016 2016
ДокладActivity
за дейността
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ИНОВАЦИИ
в името на
конкурентоспособността
Принтер на Heidelberger
Druckmaschinen в работен режим в
предприятието в Хайделберг.
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Заеми за


659млн. евро за компании за програмни продукти, увеличение спрямо

102млн. евро през 2015 г.
11 млн. нови и осъвременени високоскоростни цифрови връзки
890 000 студенти в по-добра среда
770 000 от тях в ЕС
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ИНОВАЦИИ
в името на конкурентоспособността

Мюсли и бъдещето на
цифровия печат
Heidelberger Druckmaschinen е флагман на Европа
в надпреварата за по-бърз и по-ефективен цифров печат,
както и в търсенето на новаторски средства фабриките
да се управляват сами

М

агазинът mymuesli на чаровната главна улица на Хайделберг е на границата на историческия стар град и на другия бряг на река Некар, точно срещу най-стария
университет в Германия. Но той е на предната
линия на бъдещия цифров печат и промишлена
иновация.
В задната част на просторния и светъл магазин, отвъд розовите кутии с биологично чисти овесени
ядки и горски плодове, стои черна машина от стъкло, с човешки ръст и с размер на автомат за напитки. Избирате си цилиндър с мюсли за подарък и облечен в розово служител на mymuesli го поставя в
черната машина. Чрез екрана въвеждате лично съобщение и снимка на децата, например . Машината
завърта цилиндъра, облян във виолетова светлина,
която всъщност е новаторска мастиленоструйна технология. Секунди по-късно продавачът от магазина
ви подава персонализирания цилиндър с мюсли, със
снимката и съобщението, отпечатани направо върху
опаковката.
Съобщението може да гласи: Кокурентоспособността на Европа на пазара за цифров печат зависи от
Heidelberger Druckmaschinen AG. Това е компанията, която е създала елегантната черна машина в магазина mymuesli. Компанията за печатарски машини
също така преминава отвъд границите на цифровата
автоматизирана промишленост – нещо от ключово
значение за икономическото бъдеще на Европа с навлизането на света в така-наречената Четвърта индустриална революция, в която машините ще вземат
все повече оперативни решения, а не човекът.

„Това е индустрията 4,0,“ казва Джейсън Оливър,
ръководител на цифровизацията в Heidelberger
Druckmaschinen. „Heidelberger Druckmaschinen коренно променя залозите за бъдещето. Своето бъдеще тя залага на цифровизацията."
Умен ход! Heidelberger Druckmaschinen чертае нов
път за себе си, след като години наред страда от упадъка на пазара за печатарски машини и икономическия застой след финансовата криза от 2008 г. Компанията е световен лидер в традиционния офсетов
печат, при който мастилото се отпечатва върху опаковките с помощта на плака или цилиндър. Тя обаче
е решена да извоюва челни позиции на разрастващия се цифров пазар. При цифровия печат не е нужна фиксирана плака, за да се отпечата мастилото и
изображението може по-лесно да бъде обработено
и променено на екрана на компютър.
От друга страна, цифровият печат е по-скъп и по-бавен от офсетовия, според мащаба. В надпреварата с конкуренцията, съкращаването на разходите и
увеличаването на скоростта са основните предизвикателства, пред които се изправя Heidelberger
Druckmaschinen.
Преходът от офсетов към цифров печат е причината, поради която компанията се обърна към ЕИБ за
заем, за да може да финансира научно-развойната
дейност. Банката на ЕС подписа договора през март
2016 г. за отпускане на заем в размер от 100 млн.
евро, под егидата на Инвестиционния план за Европа. „За да стабилизират компанията, ще се наложи
да се съобразяват с променящите се потребности
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Това е индустрията 4,0.
Джейсън Оливър, ръководител на
цифровизацията в Heidelberger
Druckmaschinen

на клиентите,“ според Франц Дерлер, служителят по
кредитирането на ЕИБ, работил по сделката. „По тази
причина инвестициите в НРД са важни.“
Бюджетните гаранции на ЕС по Плана за инвестиции
в Европа са предвидени за подкрепа на технологични иновации в европейските компании, фактор за
отпускане на заема за Heidelberger Druckmaschinen.
Публикувано през февруари 2016 г. проучване на
икономистите на ЕИБ посочва, че Европа трябва да
инвестира допълнително 130 млрд. евро годишно, за
да достигне предвидените 3 % разходи от БВП за научно-развойна дейност – цел, която би приближила
континента до коефициента на инвестиции в НРД на
други водещи икономики. С цел да се развива в крак
с висшите производствени технологии, Европа ще
трябва да изразходва 90 млрд. евро.
Heidelberger Druckmaschinen не се отказва от силния
си традиционен офсетов печат. Все пак, голям дял
от годишния пазар на печатни издания в размер от
400 млрд. евро се дължи на офсетовия печат. Освен
това, Heidelberger Druckmaschinen не са сами. Компанията разработва продуктите в съдружие с Ricoh
и Fujifilm от Япония, водещата страна в цифровите
технологии за печат.

Манфред Зайферт,
продуктов специалист
в завода в Хайделберг,
държи украсена
от принтера на
компанията топка.
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Компанията обаче не е само производител на печатарски машини. По необходимост, тя е и компания
за програмни продукти, чиито инженери разработват програми за експлоатация на машините. „Желанието ни е да осигурим възможност на потребителя
да прецени дали е икономически рентабилно да използва офсетов или цифров печат,“ казва Джейсън
Оливър. „В крайна сметка, искаме да създадем система, която наистина да прави самостоятелен избор.“
В бъдеще, създадените от инженерите на
Heidelberger Druckmaschinen програмни продукти
ще позволят производство по поръчка във висша
степен, подобно на кутията с мюсли в старата част
на Хайделберг.

ИНОВАЦИИ
в името на конкурентоспособността

Отопление и светлина
с по-малко CO2
Планираната в Кил електроцентрала не спира
отоплението дори, когато угасите лампите, а емисиите
от въглероден двуокис са със 70 % по-ниски.

К

огато шофирате зимно време, излъчваната от двигателя топлина затопля купето
на автомобила. Ако изключите двигателя,
скоро става студено. За да се стоплите, трябва
да включите двигателя, дори и да сте паркирали
на банкета.

Сега си представете, че вашият автомобил е огромна електроцентрала. Газовите двигатели произвеждат електроенергия и заедно с това отделят топлоенергия. Повечето електроцентрали изхвърлят тази
топлоенергия през комина. Електроцентралите с
комбинирано производство използват излишната
топлинна енергия за отопление, точно като вашата
кола. Казано иначе, те затоплят вода, която изпомпват към радиаторите на потребителите в домовете
им и на работните им места.
Какво става при слабо търсене на електроенергия
и силно търсене на топлинна енергия? Както е например посред нощ през зимата, когато лампите са
изгасени, но радиаторите работят. Може да се наложи електроцентралите с комбинирано производство да произвеждат ненужна електроенергия само

за да произвеждат топлоенергия. Това е така само,
ако енергийното предприятие не е измислило новаторски начин да доставя топлинна енергия, когато е
нужна на потребителя, докато в същото време произвежда електроенергия само при необходимост.
Именно това постига Stadtwerke Kiel с новата електроцентрала с комбинирано производство, която
планира да пусне в експлоатация през 2018 г.
Дори да бъдат изключени турбините в Кил, излишъкът
от топлинна енергия се съхранява в 60-метрови водни кули, за да може горещата вода да захранва града
с топлина. В крайна сметка, 250 000 домакинства ще
бъдат електроснабдени, а 70 500 потребители ще имат
отопление. Наред с това, новата електроцентрала ще
изпуска 70% по-малко въглероден двуокис, отколкото
електроцентралата на въглища, която замества. „Това
е последна дума на технологията, действителен пробив,“ казва Бранко Чепуран, кредитният специалист,
работил по заема на ЕИБ на стойност 105 млн. евро за
Stadtwerke Kiel, подписан през септември и подкрепен чрез бюджетните гаранции по Инвестиционния
план за Европа. „За банката е много важно да подкрепя подобни иновации в европейската промишленост.“

Микроби за спасяване на пеленачета
Взривоопасното разпространение на вируса Зика на американския континент
превърна намирането на ваксина във водещ приоритет на здравеопазването, не
на последно място, поради рисковете за бебетата на заразени с вируса жени по
време на бременността. Трудността произтича от необходимостта ваксината – която
обикновено съдържа антиген, подобен на заболяването, което трябва да лекува – да
не навреди на зародиша. Valneva, чието седалище се намира в Лион, възнамерява
да създаде пречистена, неактивна ваксина.“ Неактивните ваксини използват
причинител на заболяване като вирус или бактерия, който е бил умъртвен с химикали, топлинна обработка или с
радиация. Въпреки това, те стимулират имунната система да се защитава от заболяването. Дори и болестотворният
антиген да премине през плацентата, той няма да зарази зародиша, защото е „неактивен“. Засега ваксината на
компанията срещу Зика „показва отлична чистота“ според зам.изпълнителния директор Франк Гримо. За да помогне
на Valneva да завърши своята работа, през юни 2016 г. ЕИБ отпусна заем за 25 млн. евро , който ще съдейства и за
изследвания и разработки за ваксина срещу Лаймска болест.
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Рауно Койвусари
на вода

Водолазът, видял
енергията наоколо

Големи пари за светли бъднини
Банката вложи 3,7 млрд.евро в 46 образователни
проекта в 28 страни, в т.ч.

По крайбрежието на
Португалия, новакът
AW Energy превръща
вълните в енергия

• З аем от 100 млн. евро за University College Cork,

от които 27 млн. евро за първия етап на Научния
и иновационен парк на Корк. Проектите за
здравеопазване и иновации ще получат 37 млн. евро
за инфраструктура. Инвестиция в размер от 200 млн.
евро в 71 ирландски училища с 44 000 ученици
представлява най-големият заем на
ЕИБ за ирландската училищна система

• З аем от GBP 100 млн. за Newcastle University включва
GBP 58 млн. за Градски научен център и GBP 40 млн.
за Националния научен център по застаряването
и иновациите. ЕИБ ще подкрепи и изграждането
на седем нови гимназии за над 8 500 ученици в
Йоркшир.

• В допълнение към предоставените през 2015 г.

940 млн. евро, ЕИБ ще финансира и държавна
инвестиция от 530 млн. евро, от която ще
се възползват над 500 000 ученици след
осъвременяването на инфраструктурата и мерките за
енергийна ефективност и безопасност (вкл. мерки за
сеизмична защита). В един от водещите университети
в Италия, Sapienza в Рим, финансираните от ЕИБ
проекти ще включват нови библиотеки, обновена
административна сграда и кампус по архитектура.
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а професионалния водолаз Рауно Койвусари това е моментът да извика „Еврика!“.
През 1993 г. финландецът е на експедиция на полуостров Поркала във Финския залив.
Дава си сметка, че мощното движение на вълните може да бъде впрегнато за производство
на електроенергия. Днес, произведеният от неговата компания AW-Energy преобразувател
WaveRoller вече е доказал ефективността си в
хода на двугодишни изпитвания в Пениче, Португалия. „Много време ни трябваше, за да стигнем до тук,“ казва той. „Радвам се, че се захванах
с идеята.“
WaveRoller работи в близост до бреговата ивица на дълбочина от 12-14 метра. Там улавя потока на приливната вълна, но и избягва най-силните бури. Според AW-Energy, един WaveRoller с
мощност от 350kW може да захрани с електричество 440 домакинства в Пениче. С действащи
проек-ти с отлично местоположение по бреговете на Португалия, Франция, Ирландия и Чили,
AW-Energy възнамерява да продаде над 50 бройки WaveRoller през следващите четири години.

ИНОВАЦИИ
INNOVATION
в името на конкурентоспособността
for competitiveness

През юли, ЕИБ отпусна заем от 10 млн. евро за строителство на първото устройство в промишлени мащаби
и за ускореното внедряване на новата технология.

Неизползван източник на
чиста енергия
WaveRoller се изгражда около платформа с размери
18 x 10 метра, закрепена на морското дъно. Платформата следва приливите и отливите и захранва хидравлична силоотводна система. Силоотводната система
задейства електрически генератор. Електроенергията захранва наземната преносна система по подводен
кабел.
Въпреки че потенциалът на потока на вълните отдавна е осъзнат, бурното море бави развитието на сектора. Технологиите са скъпи и уязвими, а финансирането
оскъдно. „Докато не се появи ЕИБ, нямаше банково финансиране,“ е мнението на Микаел Мартикайнен, ръководител „Комуникации“ на AW. „Може да се каже, че вятърната и слънчевата енергия водеха с 10-20 години в
сравнение с енергията на вълните.“

Според експертите, вълните са най-големият неизползван източник на чиста възобновяема енергия
в света, с потенциал превишаващ производствените мощности на всички действащи електроцентрали
на изкопаеми горива в Европа.“ „Енергията на вълните може да задоволи поне една десета от енергийните нужди на света,“ казва Мартикайнен. Вълните са
предсказуеми и поради това могат да се превърнат в
полезно допълнение към другите източници на възобновяема енергия.
Поддръжката е относително опростена. Устройствата
WaveRollers са придружени от големи баластни контейнери, които се пълнят с въздух, за да доплават до
местата за разполагане. След това ги пълнят с вода, за
да се потопят. Въпреки че преобразувателят на енергията от вълните остава потопен по време на експлоатация, той може да изплува на повърхността с цел
поддръжка чрез източване на баластните контейнери. Това премахва необходимостта от сложни, скъпи
и евентуално опасни подводни ремонтни операции.
Още добри новини за водолаза, който е измислил
всичко.

Осветление, камера, Инвестиционен план
Шведската медийна група, създала „Бек“ и “Валандер“ се цели в по-мащабно цифрово присъствие.
Представете си пенсиониран състезател по ски северни дисциплини в битка с олимпийски шампион
по борба, който играе тенис с бивш шампион печелил турнири от Големия шлем или хокей на лед
с шампион, печелил купата „Стенли“. Какво да кажем за комедия, в която пламенен проповедник е
изпратен да служи на застаряващо паство в малък градец? Приличат ли ви на чудесен телевизионен
сериал? На Bonnier - да. Това са най-гледаните телевизионни програми в Швеция през 2016 г.,
излъчвани по каналите, притежание на Bonnier. Независимо от разцвета на медийни компании от
типа на Amazon и Netflix, продължава да има търсене на местно съдържание, стига да е достъпно
на обичайните цифрови носители. „С растящия брой хора, които говорят английски, езикът не
представлява реална пречка скандинавците да гледат съдържание с международен произход,“ казва
Андерс Болин, зам. икономически съветник в отдела на ЕИБ за цифрова икономика. „Хората обаче,
все още искат да гледат местни таланти, а не само холивудски звезди. Искат да гледат предавания
с местен декор.“ По тази причина Bonnier взема заем от 100 млн. евро от ЕИБ, с подкрепата на
бюджетните гаранции по Инвестиционния план за Европа, за създаване на съвременни цифрови
платформи, както и на скандинавско съдържание. „Работата ни се основава на журналистика, знания
и умението да разказваме добри истории,“ казва президентът на компанията, Карл-Йохан Боние.
„Така и ще продължим. Все по-често мобилните платформи определят къде и как съдържанието
ни да достига до потребителя.“
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Георгия и Ники
Кафкалия в
месокомбината им в
село Агрос

Големи стъпки за МАЛКИ
и СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

за малки
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Европейският инвестиционен фонд с подкрепа за 9,45 млрд. евро

Подкрепа за 300 000 МСП и дружества със средна капитализация

Запазени 4,4 млн. работни места в МСП и дружества със средна капитализация
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Малкото
селце и
голямата
банка
Животоспасяваща помощ
за Агрос и за семейния
бизнес, засегнат от
банковата криза в Кипър

П

ланините Тродос, най-високите в Кипър,
обгръщат селцето Агрос като естествен
амфитеатър, с накацали тераси от лозови
насаждения и рози. Планините обаче, не съумяват да предпазят хилядата жители от финансовата криза на острова.
В периода 2011-2013 г., финансовата криза се отразява особено тежко на малките фирми. От този момент
нататък, Европейската инвестиционна банка увеличи значително заемите си за Кипър. Сред бенефициентите са и дребните предприемачи в Агрос. „Без
тези заеми за нас наистина щеше да бъде много тежко,“казва Георгия Кафкалия, която ръководи фабрика за пушени колбаси в селото, заедно с нейните родители и сестра.
Повечето заеми на ЕИБ в Кипър минават през местни банки и взаимоспомагателни каси, които поддържат тесни връзки с дребните предприемачи, подобни на Кафкалия. Заемите за малки предприятия
спомагат подкрепата на ЕИБ за Кипър да достигне

Времената бяха трудни, заради финансовата криза.
Ако обаче, има къде да работите, животът ще
ви даде онова, от което имате нужда.
Ники Агатоклеос, собственичка на Niki’s Sweets, Агрос
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Ники Агатоклеос
произвежда традиционни
кипърски сладки във
фабриката в Агрос.

15 % от неговия БВП. „Високите лихвени проценти
на местните банки бяха голям проблем за дребните фирми,“ споделя Никос Ямбидис, кредитният експерт на ЕИБ в Кипър. „Имаме възможност да кредитираме предприятията при условията на по-ниски
лихви и по-дългосрочни падежи, като това има много положителен ефект.“

По-добри условия за
кипърските МСП
Малките предприятия са от голямо значение за
стопанската стабилност на всяка икономика.
В малко селце като Агрос, техният успех става
още по-значим, но пътят до финансовите средства е трънлив, когато предприятието трябва
да разшири дейността или да модернизира оборудването. Семейство Кафкалия се нуждае от
80 000 евро за закупуване на нови машини за
цеха за опушване на месо, както и нов софтуер
и компютърно оборудване за счетоводството и
фактурирането. Въпреки че повече от 40 години
те градят взаимоотношения с клиентите, „налага се да инвестираме, за да не затворим,“ казва
Геор-гия Кафкалия.
Дори и предприятията, които процъфтяват, по
време на финансовата криза биват засегнати от
въведените високи лихвени проценти. Костас
Циа-кас основава избата със своята съпруга преди
28 години и сега има 11 работници. В годината
след избухване на финансовата криза продажбите
му скачат. Когато, обаче, му се налага да инвестира
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в обновяване на някои насаждения и напоителна
система, банките налагат лихва от 9 %.
Циакас се обръща към Кооперацията в Тродос,
която му отпуска заем в размер от 100 000 евро,
с посредничеството на Централната кооперативна банка в Никозия. Заемът на Кооперацията е финансиран от ЕИБ. Лихвеният процент е 2,6 %. „Този
заем ми отвори очите, че наистина има и по-ниски лихви,“ казва Циакас. „Проблемът ни винаги са
били високите лихви."
Предвид сегашния капацитет от 160 000 бутилки годишно, е важно за местната икономика Циакас да успее, защото той изкупува голяма част от
гроздето на местните производители. Това е не
по-маловажно и за бъдещето на семейството му.
Двама от синовете му в момента учат винарство и
земеделие и Циакас очаква и другите двама да ги
последват в семейния бизнес.
Централната кооперативна банка се явява посредник на ЕИБ с кипърските кооперативни банки по
отношение на заеми между 10 000 и 100 000 евро
Всичките 18 местни кооперации са отпускали заеми на кипърски МСП, чийто източник е ЕИБ. „Тези
заеми имат голямо отражение,“ казва д-р Константинос Врахимис, началник отдел „Банкиране на
дребно" в Централната кооперативна банка. „Агрос е много отдалечено село. Става дума за семейни предприятия, които наемат местни хора, а и
много други стопанства разчитат на тях, защото ги
снабдяват с месо или плодове, например.“

Врахимис е израснал на село и се чувства свързан
с малките фирми в Агрос и други малки общности.
„Тези места са ми близки. Много държа да съхраня
начина на живот тук.“

Островни традиции
Опазването на традициите в Кипър често е дело на
малките предприятия. В Агрос, Ники Агатоклеос
поддържа огъня в производството на традиционни десерти, наричани „сладко на лъжичка“, направени от череши, пъпеш, дюля, орехи или рози, и
сервирани с гъсто и силно кафе. Цехът й използва
традиционни методи за варене на плодовете – по
200 т. всяка година. Произвежда и сиропи с дъх на ванилия, канела или карамфил. За нея работят 25 души,
повечето жени, а продукцията се продава предимно
в Кипър, с годишен приход от един милион евро.
Тя получава заем от Кооперацията в Тродос в размер от 20 000 евро за закупуване на ново оборудване и обновяване на някои сгради. „Действително
е важно да инвестираш и да вървиш напред,“ казва
Агатоклеос, която управлява предприятието заедно със съпруга си и двамата им синове. „Времената
бяха трудни, заради финансовата криза. Ако обаче,
има къде да работите, животът ще ви даде онова, от
което имате нужда.“

Костас Циакас в избата на
винарната, в подножието
на планините край Агрос.

2016

Доклад за дейността

21

От университетите в
Париж до пазара
Благодарение на
лечението на рак и
цифровите
технологии, първият
френски
самостоятелен фонд
пренася научните
изследвания „извън
лабораторните маси“.

A

нхелита Ребойо е жизнерадостна испанка, в
чийто профил се появява съобщението „Когато животът ти поднесе лимони, вземи текила
и сол.“ Наред с това, тя притежава брилянтен научен ум, който използва да сее смърт – сред раковите клетки.
В лабораторията й в Université Pierre et Marie Curie в
историческата болница Pitié-Salpêtrière, в близост до
бреговете на Сена в центъра на Париж, Ребойо създава техника за блокиране на особените функции на
белтъчините, които превръщат здравите клетки в
ракови. Лечението може да помогне на хора, страдащи от редица заболявания, въпреки че първоначалните резултати сочат, че най-напред лечението ще
бъде приложено при рак на яйчниците и тежки случаи на рак на гърдата. Химиотерапията има много

Анхелита Ребойо
в лабораторията в
Париж.

Ние сме едни от първите, така че всички са
вперили очи в нас, за да се уверят дали си
струва да ни следват.
Филип Трамоа, партньор, Quadrivium 1
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странични ефекти, тъй като разрушава множество
здрави клетки, заедно с раковите, докато целевата
техника на Ребойо убива само раковите клетки.
Започналите й преди 17 години изследвания по темата в Мадрид я карат да основе компанията PEPTherapy, заедно с няколко учени, работещи за престижни френски изследователски институти. Името
на компанията е почерпено от молекулата, която
е в основата на научната работа на Ребойо – проникващи в клетките интерферентни пептиди. Компанията всъщност преобразува това научно откритие
в лекарство, с което може да бъде спасен човешки живот. „Създадохме компанията, за да пренесем
изследванията от лабораторната маса в болницата,“споделя Ребойо. „Целта е да бъде създадена молекула, която да помогне на много хора.“

Cамостоятелен научен фонд
във Франция
PEP-Therapy получи подкрепа в размер от един млн.
евро от Quadrivium 1, френският инвестиционен
фонд, под формата на начален капитал за проекти в
областта на биологичните науки и цифровите технологии, които се осъществяват или са свързани с една
дузина френски научноизследователски институти.
Този модел е въведен за първи път в университетите в САЩ с цел учредяване на големи компании от
рода на Genentech и Lycos. Университетите могат да
си осигурят по-големи приходи от разработката на
продукт, отколкото да предоставят научния лиценз
на голяма компания за по-нататъшно доусъвършенстване. Дяловото участие в научни търговски
поделения също така насърчава изследователите
да останат на научната си месторабота, вместо да

преминат на по-добре платена работа в частния сектор. В Европа, научните фондове са разпространени
в Обединеното кралство, където ЕИБ оказа подкрепа на самостоятелната компания на Imperial College.
Това, обаче, не е правено досега във Франция. Управляванот екип към Seventure Partners и финансиран от няколко инвеститори, в т. ч. Bpifrance, дъщерно дружество на Caisse des Dépôts, през април
в Quadrivium бяха инвестирани 20 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд, специализиралия
се в рисково финансиране на МСП фонд на ЕИБ. С
помощта на бюджетните гаранции на ЕС по Инвестиционния план за Европа, инвестицията на ЕИФ
привлече за Quadrivium 1 обща сума от 56 млн.
евро. „Беше рисковано да се въведе тази идея във
Франция,“ казва Филип Трамоа, партньорът на
Quadrivium , който отговаря за портфейла за природните науки. „Ние сме едни от първите, така че
всички са вперили очи в нас, за да се уверят дали си
струва да ни следват.“

Поуките от света на научните
фондове
Преди да основе Quadrivium 1, Трамоа е работил
предимно по сделки с компании от САЩ и фирми другаде в Европа. Отначало не е сигурен дали
научните фондове биха сработили във Франция.
„Става дума най-вече за нагласи или култура. В
англо-саксонския свят стойността на компанията
се определя от бъдещите приходи. Във Франция
обикновено се вземат предвид последните три
години,“ казва той. „Това е все едно да преценявате по повърхността на водата без да изследвате
дълбините.“

2016

Доклад за дейността

23

Ако инвестицията в Quadrivium успее, тези нагласи
ще се променят според него. Засега фондът е инвестирал в 10 компании. Всяка една от тях води началото си от един или няколко от 12-те изследователски
института, които работят с Quadrivium, сред които са
Université Paris IV (Сорбоната), Institut Curie и ESPCI в
Париж.
Quadrivium 1 смята да инвестира само в 16 от 20те компании, въпреки че Трамоа възнамерява впоследствие да учреди и втори фонд. Quadrivium 1
насочва усилията си към подпомагане на следващите етапи от развитието на компаниите. Това е
важно в природните науки, където са необходими
много години за създаване на продукт, или както
казва Анхелита Ребойо – от лабораторната маса до
болницата.
Към момента, PEP-Therapy започва проучвания за доказване безопасността на съединението. Вероятно
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Ребойо и нейните колеги няма да видят продукта на
пазара за лекарства още 8 години, въпреки че ще се
използва в болниците за клинично изпитване.
„Пътят е дълъг,“ казва Антоан Преста, биолог с магистратура, който е съосновател на PEP-Therapy и
главен изпълнителен директор. „Много е важно
да има фондове като Quadrivium, които разбират
процесите.“
Анхелита Ребойо е наясно с икономическите аспекти на научната работа. Тя все пак напуска работата си в Мадрид, защото средствата за наука са били
ограничени в Испания. Установява се в Париж едва
след прекарано време в Германия и Белгия. „Инвестицията на Quadrivium ни помага да плащаме за етапа на развойна дейност,“ казва тя. “Нужни ни бяха
средства, за да открием тази молекула – молекулата,
която, надяваме се, ще спаси живот.“ Това си струва
парите, колкото и да са те.

Големи стъпки за
МАЛКИ и СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На риболов за заеми със стръв
Дай на един човек една риба и той ще се нахрани за деня. Дай му заем с
посредник за няколко бенефициенти и той ще ги храни цял живот.
PP Orahovica е земеделска компания в източна Хърватия, която отглежда
лешници, произвежда вино Ризлинг, угоява крави и развъжда шарани. За
да превозва рибата от развъдника с площ 1 000 ха, компанията използва
специални цистерни за жива риба. „Превозвате 10 т. риба, но и 10 т. вода.
След доставката вече сте загубили 10 т. питейна вода,“ казва Марко
Рашич, председател на надзорния съвет. Превозът на тонове басейнова
вода си има икономическа и екологична цена. PP Orahovica увеличава
производствената площ на 4 500 ха и изгражда завод за преработка на
рибата, вместо да я превозва жива. „Сега можем да доставяме рибно филе, замразена
риба, различни рибни продукти, което означава, че имаме добавена стойност,“ допълва
Рашич. Компанията с 1 262 души работна ръка получи 1,4 млн. евро безвъзмездна помощ
по Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони и
4,4 млн. евро от HBOR, хърватска държавна банка и посредник на ЕИБ. През 2016 г. банката
подписа допълнителен заем в размер от 150 млн. евро с HBOR, който е предназначен за
дружества със средна капитализация, подобно на PP Orahovica. „Предложението беше
много привлекателно, с ниски лихви и дълъг срок за погасяване,“ е мнението на Рашич.
Общо, ЕИБ финансира HBOR с над 2 млрд. евро в подкрепа на МСП и дружества със средна
капитализация и обществени проекти в промишлеността, туризма и схеми за малки и
средни инфраструктурни проекти.

Рибното
стопанство
PP
Orahovica,
в източна
Хърватия.

Първи стъпки в детски обувки
През последните години асортиментът от детски обувки
се разраства с бързи темпове и включва здравословни и
естествени варианти. За да предложи това разнообразие в
Бърно, Чешката република, Луция Прокешова получава заем
с подкрепата на ЕС чрез Komercní banka. Споразумението
по линия на Инструмента за заемни гаранции COSME,
договорено с Komercní banka, е подкрепено от
Инвестиционния план за Европа и пакета за МСП на ЕИФ.
Луция отваря магазина си Neobuto в началото на 2016 г.
Понякога идват клиенти от Словакия и Австрия, за да се
запознаят с новата марка детски обувки, неизвестна доскоро
на чешкия пазар. Neobuto работи и с детски физиотерапевт,
за да разшири асортимента от обувки и да отговори на
специалните нужди, като например при плоско стъпало.
Луция възнамерява да отвори нов магазин
през 2017 г. в Прага.
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ИНФРАСТРУКТУРА
за една свързана Европа
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5 600 MW производствена мощност
86% от произведената електроенергия е от възобновяеми източници
41 000 км изградени или модернизирани далекопроводи
45 млн. инсталирани интелигентни електромери
4 млн. електрифицирани домакинства
1
3 млн. жители на ЕС с достъп до осъвременена градска инфраструктура и услуги
5
5 млн. граждани на ЕС с достъп до по-добра инфраструктура благодарение на
съфинансирани програми
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980 млн. пътници в повече по финансирана от ЕИБ транспортна мрежа
10 млн. души с достъп до по-добри здравни услугиs
120 000 домакинства с нови или ремонтирани социални и достъпни жилища
25 млн. души с достъп до по-чиста питейна вода
20 млн. души с по-добри санитарни условия
1,7 млн. души с намален риск от наводнения
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ИНФРАСТРУКТУРА
за една свързана Европа

Един град, много
потребности, един заем
Един единствен заем от ЕИБ подпомага
редица проекти в Болоня. От
обновяването на училища до велоалеи
и мерки за предотвратяване на щетите
от земетресения, заемът е пример за
устойчивото развитие, което е в
основата на Програмата за градско
развитие на ЕС, чието начало е
положено през 2016 г.

У

чениците в южната част на Болоня могат
да забравят за дългия път до пренаселените класни стаи извън собствения квартал.
Училището Via Lombardia завършено в края на
2016 г., обслужва 225 деца в близост до домовете им, а класовете са значително по-малобройни
в сравнение с преди. Училището също така е:
• построено с панелни конструкции, което ускорява
строителството;
• с категория А + за енергоспестяване, със слънчеви
колектори и добра топлоизолация
•
устойчиво на земетресения (земетресение през
2012 г., с епицентър на 36 км от Болоня, причинява
смъртта на 27 души в района).
„Училищната среда за децата ще бъде подобрена,
това ще има благотворен ефект върху учебния процес,“ е мнението на Марика Милани, ръководител на
отдел „Градско благоустройство“ в Болоня. „Няма да
се налага да пътуват дълго до училище. Няма да се
тъпчат в класната стая. Гордеем се с постигнатото.“
Милани има много проекти, с които да се гордее.
Благодарение на заема от 50 млн. евро от ЕИБ, Болоня предприема поредица различни начинания. В
основата на програмата за 160 млн. евро е намерението на града да се превърне в по-добро място за
живеене и притегателна сила за делова дейност и туризъм, както и да бъде по-устойчив на риска от земетресения и природни бедствия.

Винченцо д’Априле,
инженер по
градоустройство, който
работи по обновяването
на историческите колонади
на Болоня
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Не разполагахме с много
пари, за да направим всичко
това за нашия прекрасен
град. Заемът от ЕИБ бе
наистина належащ.
Марика Милани, ръководител на
„Градско благоустройство“, Болоня.

Ново училище в Болоня, чието
изграждане е финансирано с
рамковия заем на ЕИБ

„Не разполагахме с много пари, за да направим всичко това за нашия прекрасен град,“ казва Милани.
„Зае-мът от ЕИБ бе наистина належащ.“
Заемът е рамков, защото обхваща повече проекти, като този вид заеми на ЕИБ са важно средство за
местните власти, които се стремят да направят своите общности по-устойчиви. По-доброто финансиране на местните и регионалните власти е основополагащо за Програмата за градско развитие на ЕС, чието
начало е положено през май 2016 г. в Амстердам.
Зае-мът на ЕИБ за Болоня осигурява подкрепа за:
• обновяване на няколко общински сгради, пътища,
обществени места и площади;
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• завършване на велоалеята, която опасва историческия център на града;
• възстановяване на част от известните исторически
улични колонади на Болоня от Средновековието,
които се изкачват до Светилището „Сан Лука" на
хълма над града.
Колонадите са сред кандидатите за списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. „Те са
най-важният символ на Болоня, който посетителите
помнят,“ казва Милани. „Но не се налага да посвещаваме време и усилия за отделен договор за възстановяването им. Всички тези проекти са обединени в
една сделка с ЕИБ при много изгодни условия.“

ИНФРАСТРУКТУРА
за една свързана Европа

Иля де Марота край шлюза
на Панамския канал

Тласък за търговията
Най-големият шлюз в света
заработи с европейски
технологии
Огромните кораби използвали приливите по река
Шелд в рамките на пет часа, изчаквайки реда си, за
да разтоварят товара си. В крайна сметка навлизали
в шлюза Кало, за да достигнат до кейовете и доковете на Васланд. „Шлюзът беше наистина претоварен,“
казва Фреди Аертс, който отговаря за морския достъп към фламандското Министерство за мобилност
и благоустройство. „Получаваха се задръствания.“
През 2016 г. Аертс осигурява възможност на корабите да избегнат задръстванията. Пристанището в
Антверпен пуска в експлоатация най-големия шлюз
в света през юни. Шлюзът Килдрехт утроява пропускателната способност на доковете Васланд, на левия
бряг на река Шелд, благодарение на втори маршрут
за достъп. „Сега можем да приемаме и най-големите
кораби, пуснати на вода,“ казва Аертс. „Създава се
истински стимул на икономиката.“
По време на един знаменателен месец за гигантските шлюзове, в експлоатация е пуснат трети плавателен път с мега-шлюзове по Панамския канал. Както
Антверпен, така и Панама получават финансиране
от ЕИБ, което покрива 160,5 млн. от разходите за Килдрехт. Разширението на Панамския канал на стойност над 5 млрд. щ.д., е финансирано с 500 млн. щ.д.
от ЕИБ.

Неизползван капацитет на
шлюзовете
На десния бряг на река Шелд в Антверпен има шест
шлюза, включително и големия Берендрехт, открит
през 1989 г. Благодарение на тази инфраструктура,
това е второто най-голямо пристанище в Европа
след ротердамското.
На левия бряг шлюзовете Васланд са проектирани през 70-те години на миналия век с капацитет
да обслужват и най-големите кораби към днешна

дата, с дълбочина на газене от 16 м. Проблемът е,
че шлюзът Кало, изграден преди 30 години, предлага само един воден път, който е с малки габарити. Това пречи на растежа на Антверпен. Наред с
това е стратегически проблем за Европа. Очаква се до 2050 г. преносът на товари да се удвои.
Пристанищата трябва да са в крак с този ръст.
„Шлюзовете Килдрехт увеличават капацитета на
пристанището,“ казва Инге Вермерх, инженер в
ЕИБ, която е работила по проекта за новия шлюз.
„Шлюзът ще спомогне Антверпен да укрепи позициите си в Европа." Доковете на Антверпен вече
осигуряват заетост на 62 500 души. Пристанището създава 4 % от брутния вътрешен продукт на
Белгия, според националната банка на страната.

Розова каска
Отвъд Атлантическия океан, Иля Еспино де Марота
носи обичайната си розова каска на пускането в експлоатация на новите шлюзове по Панамския канал.
Така тя отговаря на онези, които са смятали, че не
може жена да е главен инженер на канала. „Тъй като
съм жена, някои мъже поставиха под съмнение назначението ми, но това не е нещо, с което да не мога
да се справя,“ казва де Марота. „Нося розова каска,
за да докажа, че една жена може да се справи с тази
задача.“ Въпреки че по време на мащабния проект
се наложило както съпруга й, така и сина й да преминат лечение за рак, тя си свършва работата.
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Инструментариумът на
Програмата за градско
развитие на ЕС
Пула, Хърватия

Хелзинки, Финландия

Белгия/Франция

40 млн. евро за реконструкция, разширение и обновяване на стария сграден фонд
на Многопрофилната болница в Пула, единствената държавна болница в Истрия

180 млн. евро за подмяна
на трамваи, разширяване
на релсовия път и ремонт
на мрежата с цел по-високо качество и по-голяма
надеждност на услугата

46 млн. дялово участие във
фонд за иновативни техники
за обеззаразяване на замърсени промишлени обекти (вж.
материала за Гинко фондовете
на стр. 34)

ГРАДСКА БЕДНОСТ

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И
ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ПРИСПОСОБЯВАНЕ
КЪМ КЛИМАТА

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
ЦИФРОВИ УСЛУГИ

Белгия

Лисабон, Португалия

200 млн. евро в подкрепа на
мерки за климата и кръговата икономика в Белгия чрез
банка Belfius

250 млн. евро за подобряване на канализационната
инфраструктура с оглед
намаляване на щетите от
наводнения, както и за друга инфраструктура, например социални жилища (вж.
материала на стр. 37)
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12 града в ОК, в т.ч.
Лондон, Манчестър,
Ливърпул и Глазгоу
25 млн. евро за Hyperoptic,
която инсталира широколентови мрежи в
небостъргачи

ИНФРАСТРУКТУРА
за една свързана Европа

Над 70 % от европейците живеят в градовете, а 55 % от
инвестициите са дело на регионалните или местните власти.
ЕИБ разширява обсега на кредитирането на проекти с повисок риск в градските зони, благодарение на Инвестиционния
план за Европа. През 2016 г. ЕС приключи с подготовката на
Програмата за градско развитие, в която има цял раздел за
ролята на ЕИБ по изпълнението й.
Горна Силезия, Полша
329 млн. евро за възстановяване в 10 бивши миньорски и стоманодобивни
селища
РАБОТНИ МЕСТА И УМЕНИЯ ЗА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Северен Рейн-Вестфалия,
Германия
100 млн. евро за приемни
центрове за търсещи
убежище
ПРИОБЩАВАНЕ НА МИГРАНТИ
И БЕЖАНЦИ

Северна Ирландия, ОК
166 млн. евро за преоборудване и изграждане на енергийно ефективни социални
жилища
ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
ИНОВАТИВНИ И ОТГОВОРНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Баден-Вюртемберг,
Германия
E825 млн. евро за провинцията
за финансиране на вагони за отдаване под наем на по-дребни
железопътни оператори, с цел
увеличаване на конкуренцията
и в следствие на това - понижаване на цените на обществения
транспорт

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Люксембург

Париж, Франция

2 млн. евро по линия на
Програмата за европейска
помощ за местната енергетика
под формата на техническа
помощ за инвестиция от
45 млн. евро от Европейския
фонд за енергийна
ефективност, който подпомага
малки проекти за енергийна
ефективност в ЕС

E1 млрд. евро за изграждане на
първия етап от Grand Paris Express,
автоматизирана метро мрежа.
При приключване на строежа,
тези линии с дължина от 33 км ще
достигат до 22 общини в южната
част на Париж и ще обслужват над
1 млн. жители. Тази алтернатива на
автомобилния превоз ще ограничи
замърсяването на въздуха
2016
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Помощ при наводнения за нов
партньор
Грузия възстановява и изгражда инфраструктура за подобряване на търговията
Късно една нощ през юли 2015 г., Иля Дарчиашвили шофирал из центъра на Тбилиси по време на порой. Попаднал в задръстване на магистралата „Чабуа
Амиреджиби“, близо до мостовете над река Вере,
приток на основната река в града, Митквари. Дарчиашвили насочил Тойотата си към друго кръстовище без задръствания, прибрал се у дома и си легнал.
„Имаше порой и задръствания. Никой не очакваше
нещо да се случи,“ припомня си той.
„И тогава всичко започна.“
Докато Дарчиашвили се събуди, един млн. кубически метра кал се изсипали в река Вере, образувайки тапи на две места. Реката излиза от коритото си и
наводнява центъра на грузинската столица. Загиват
19 души и 22 000 от 1,1 млн. жители на Тбилиси остават без електричество. Хипопотами и ягуари бягат от
зоологическата градина и бродят по улиците. Един
човек е разкъсан от тигър.
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Дарчиашвили, който по онова време е ръководител
на Общинския фонд за развитие на Грузия се задейства заедно със служителите от общината в Тбилиси, както и от други поделения на правителството, и
организира помощта за пострадалите от природното бедствие. „Първата ни задача бе безопасността на
гражданите,“ казва 35-годишният мъж, който днес е
зам. министър на Регионалното развитие и инфраструктурата. „След това, всичките ни усилия бяха
насочени към възстановяването. Успоредно с това,
търсехме допълнителни финансови източници.“

Измъкване от калните свлачища
Сред най-бързо реагиралите е ЕИБ, която през последните няколко години непрекъснато увеличава
инвестициите в Грузия. Когато новината за природното бедствие достига до служителите в Люксембург, кредитният експерт, който работи в екипа от
отдела за публичния сектор вече е на финалната
права на друга операция за модернизация на общинската инфраструктура в страната. Екипът скоростно разработва втора кредитна линия за преодоляване на щетите от природното бедствие. Седмица

ИНФРАСТРУКТУРА
за една свързана Европа

Хипопотам бяга
от зоологическата
градина в
Тбилиси след
наводненията

Нощен Киев

по-късно, представители на банката отлитат за Тбилиси за уточняване на подробностите. Намират град, съсипан от наводнения и кални свлачища. „Мостовете и пътищата бяха рухнали,"
спомня си Георгия Куциана, кредитният специалист, начело на
операциите на ЕИБ по финансиране на публичния сектор в Грузия. „Нормалният живот бе съсипан.“

Банката на ЕС изпълнява
своята част от обещанието
на Европа към Украйна

Резултатът е заем в размер от 100 млн. евро отпуснат през февруари 2016 г. , разделен на два транша:
• 50 млн. евро за помощ при наводнения
• 50 млн. евро за общинска и туристическа инфраструктура
Обикновено, заемите от ЕИБ покриват не повече от половината разходи за даден проект. Това е така, защото банката се
стреми да привлича други инвеститори, максимално да използва средствата и да дава своето одобрение. В случая с
кредитния инструмент за спешно възстановяване, предложен на Грузия, ЕИБ поема всички разходи по проекта заради
природното бедствие.
Намесата на ЕИБ има огромно значение за възстановителните работи в Грузия. „Всеки гражданин в столицата бе пряко
засегнат от това наводнение, казва министър Дарчиашвили.
„Спешната помощ от ЕИБ възстанови пътищата и инфраструктурата. Използваме я за намаляване на рисковете от повторно бедствие в бъдеще.“
Наред с това, ЕИБ финансира важна отсечка от магистралата
Изток-Запад в Грузия, на границата с Азербайджан на изток и
Батуми, грузинското пристанище на Челно море. „Магистралата ще бъде жизнено важна брънка от новия Път на коприната,“ казва Куциана от ЕИБ. Подписаният през 2016 г. заем в
размер от 50 млн. евро ще бъде използван за обновяване на
мостове, тунели и подпорни стени по протежение на тази важна артерия за регионалната и международната търговия.

ЕИБ даде ход на Специалните дейности
за Украйна през 2014 г. за осигуряване
на финансиране в размер от 3 млрд. евро
за инфраструктура, развитие на частния
сектор и мерки за климата, до края на
2016 г. Тези стъпки бяха предприети
успоредно със Споразумението за
асоцииране на страната. През декември
банката изпълни своето обещание.
Заемите на ЕИБ са част от 11 млрд. евро
подкрепа, отпусната от Европейския
съюз за Украйна. Проектите целят
осезаеми резултати за обикновените
хора. Така например, заем от 120 млн.
евро е предназначен за по-висока
енергийна ефективност в украинските
университети. По този начин се
ограничава вредното въздействие
на сградите върху околната среда,
подобрява се жизнената среда и се
съкращават разходите. В друг пример
заем от ЕИБ за 200 млн. евро предвижда
модернизиране на обществения
транспорт в не повече от 20 украински
общини, което включва нови автобуси,
трамваи, вагони за метрото и тролейбуси.
Това ще способства за прехода от
превоз на горива към електрически
превоз. Проектът би трябвало да
постигне рентабилност, благодарение
на енергоспестяването, по-високото
качество на живот на клиентите
и положителното отражение
върху климата.
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КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА
за бъдещето на всички

евро
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за околна среда
които включват
биоразнообразие, чист
въздух, чиста вода, безопасе
транспорт, възобновяема
енергия и енергийна
ефективност.

Бруно Фарбер от Ginkgo на
обекта край Мон Сен Гибер
Банката се ангажира със заеми за мерки за климата, които възлизат на над 25 %
от общия размер на заемите във всички области на
публичната политика
През 2016 г. ЕИБ отпусна 19,6 млрд. евро за мерки за климата
Това представлява 26,3 % от общото финансиране
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Енергийна ефективност 3,6 млрд. евро
Възобновяема енергия 3,9 млрд. евро

Нисковъглероден и щадящ климата транспорт почти 8 млрд. евро

Научно-изследователска и развойна дейност, и иновации 1,8 млрд. евро
Облекчаване на залесяването, отпадъците, отпадъчните води и други сектори

1,1 млрд. евро
Приспособяване към изменението на климата 1,2 млрд. евро
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КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА
за бъдещето на всички

Природосъобразен отговор
на разрастването на
градовете
Иновативен фонд превръща старите градски промишлени
зони в места, подходящи за живот и работа

Средства за почистване

С

троителни предприемачи, булдозери
и багери ще започнат строителство на
300 апартамента през април на площадка,
където е имало хартиена фабрика от XIX в. в Мон
Сен Гибер, югоизточно от Брюксел. Скоро след
това ще се извисят сгради на мястото на изоставена леярна в парижкия квартал „Шоази ле Роа“,
а по-късно и в сърцето на Лион, на мястото на бивша фабрика за перални на Brandt.
Общото между тези проекти е, че парцелите биха
били изоставени, ако не бяха почистени и възстановени чрез новаторски инвестиционен фонд, който
използва водещи екологични методи за премахване
на токсичните остатъци от отдавна замрели производствени дейности. Този вид премахване на замърсяване е важен за бъдещето на европейските градове, където има 3,5 млн. изоставени промишлени
обекти. За да се избегне разрастването на крайградските зони, общините трябва да почистят промишлените обекти и да ги направят пригодни за живеене.
„Франция губи равностойността на един район, поради разрастването на крайградските зони,“ казва
Бруно Фарбер, изпълнителен директор на Ginkgo
Advisor, фондът за премахване на замърсяването.
„Решението е да надграждаме града на място.“

Фондът на Фарбер, Ginkgo, привлече 80 млн. евро
за седем проекта за премахване на замърсяването
и възстановяване в Белгия и във Франция, и всички
те ще бъдат разчистени за строителни дейности до
края на 2018 г. Фондът включва и 15,6 млн. евро от
ЕИБ. Успехът на Ginkgo подтиква Фарбер да започне
набирането на средства за Ginkgo II, с което ще навлезе в ОК, Люксембург и Испания.
Кредитните специалисти на ЕИБ са готови да се
включат. Без бюджетните гаранции на ЕС по Инвестиционния план за Европа, ЕИБ нямаше да е в
състояние да инвестира в тези мащаби в Ginkgo II.
Гаранциите са създадени за ускоряване на инвестициите в иновативни проекти. ЕИБ ги ползва за инвестиции, които иначе биха попаднали в друга категория. Това означава по-мощно дялово участие или
ускоряване на инвестицията.
Ginkgo II отлично се вписва в Инвестиционния план.
Джеймс Ранаивосън, управляващият консултант в
отдела за изменение на климата и околна среда на
ЕИБ, който отговаря за сделките с Ginkgo, оценява
безпрепятствената работа по Ginkgo I. Благодарение на бюджетните гаранции на ЕС той бързо задейства втория фонд, при това с по-голяма сума,
отколкото при други обстоятелства. През февруари, банката ангажира 30 млн. евро за Ginkgo II. „Вече
виждаме колко добре се справя Ginkgo I,“ казва Ранаивосън. „Много е важно веднага да продължим
да подкрепяме целевите инвестиции на Ginkgo с
втория фонд. Инвестиционният план за Европа ни
осигурява това ускорение.“
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Инвестиционният план като
ключов елемент
Участието на ЕИБ е залог за привличането на други
инвеститори, които да вложат средствата си в първия фонд Ginkgo. Същото важи и за Ginkgo II. „Следва да се отбележи ролята на ЕИБ," подчертава г-н
Фарбер. „Като ключов инвеститор, присъствието на
ЕИБ показа на другите институции, че са проведени
реал-ни, задълбочени финансово-правни анализи, че фондът-предшественик е управляван добре в
трудна икономическа среда.“
Като помагат на ЕИБ да привлича повече средства
заедно с Caisse des Dépôts (всеки от тях притежава една четвърт от Ginkgo II), бюджетните гаранции
на ЕС дават възможност на Фарбер да изпълни заложената цел от 140 млн. евро много по-бързо, защото другите инвеститори са изкушени да се присъединят към проект, подкрепян от толкова важни
инвеститори.

Решения за замърсяването
Чрез Ginkgo II, Фарбер възнамерява да обедини усилията си със строителни предприемачи и специалисти по градоустройството и в други държави. До
30 % от новия фонд ще бъдат инвестирани извън
Белгия и Франция, които бяха цел на първия фонд
Ginkgo.
Учудващо малко компании се занимават с почистване и възстановяване на промишлени обекти. Най-често замърсения материал се изкопава от
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обекта и се изхвърля на друго място, или дори се запечатва под гигантски бетонни плочи. Нито една от
тези технологии не предлага добро решение за замърсяването. Ginkgo прибягва до по-устойчив способ, като третира замърсения материал на място,
докато той не стане годен за повторна употреба в
новия проект.
Ginkgo II ще предостави техническите експертни
знания на ОК, където в момента няма фонд за премахване на замърсяването, който да привлича инвестиции в сектора. Фарбер се е насочил към обекти
в Лийдс, Бристол и Глазгоу, както и към бивши стоманодобивни предприятия в Люксембург и проекти в
Барселона. „Важно е за бъдещето на Европа да се насърчават подобни технологии,“ казва Мартин Берг,
инвестиционен експерт в ЕИБ, който работи по сделката с Ginkgo. „Инвестиционният план за Европа ни
дава възможност да постигаме повече и по-бързо.“

Важно е за бъдещето на
Европа да се насърчават
подобни технологии
Мартин Берг, инвестиционен
експерт

КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА
за бъдещето на всички

Лисабон - по-добро място
за семейства и за бизнес
Изправен пред наводнения,
обезлюдяване и остаряла
инфраструктура, Лисабон
преобразява градската
среда

Н

аселението на Лисабон бележи спад от
60-те години на миналия век. Жителите напускат града в търсене на по-евтини жилища в предградията, като изоставят много райони с остаряла инфраструктура. Броят на
жителите на града се срива от 800 000 през 60те години до 513 000 към днешна дата. Кметът
Фернандо Медина обаче, има визия надхвърляща тесните рамки за решаването на отделни
проблеми. Целта му, по неговите думи, е „промяна на начина на живот в града.“ Той е убеден, че
Лисабон може отново да стане любимо място за
живеене и работа, а също така и привлекателно
място за гости на града.
Медина обаче, се нуждае и от подходящо финансиране за замислените дългосрочни инфраструктурни
проекти. След финансовата криза, банките в Португалия не са в състояние да финансират дългосрочни
инфраструктурни проекти. Тази пазарна ниша дава
възможност на ЕИБ да ползва бюджетните гаранции
на ЕС и собствени средства по линия на Инвестиционния план за Европа, за да направи Лисабон първата община в ЕС, получила пряка подкрепа по Плана. Лисабон получава 30-годишен заем на стойност
250 млн. евро.
Някои квартали на Лисабон, в т.ч. и части от историческия център, често стават жертва на наводнения.
През 2014 г., две тежки наводнения в рамките на
няколко седмици извеждат на преден план

необходимостта градът да се приспособи към изменението на климата. Подкрепеният от ЕИБ проект
предвижда обновяване на канализацията и изграждане на два нови отводнителни тунела. В бъдеще,
силните валежи, с които Лисабон вече е свикнал,
едва ли ще предизвикват сериозни наводнения
Средствата от ЕИБ също ще бъдат използвани за
обновяване на социални жилища и изграждане на
нови такива. Всички те ще бъдат облагодетелствани
от мерки за енергийна ефективност, чрез които ще
бъде облекчен ефекта от изменението на климата.
Заемът също така предвижда и мерки за повишаване на градската мобилност и внедряване на иновации за „интелигентен град“, както и изграждане на
градски площади, паркове, противопожарна служба,
културни обекти и училища.
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Три стратегии за намаляване
на риска
Как ЕИБ привлича частни капитали за мерки
за климата в съчетание с публични средства

В

ятърната електроцентрала в Лангмаркен, Швеция няма да прилича на никоя друга. Не заради
турбините – произведени от датската компания Vestas, те ще приличат на всички други по производствени параметри. Иновативно е финансирането
на обекта с мощност 23 MW.
ЕИБ е акционер в Mirova Eurofideme 3 с 40 млн. евро
от 2014 г. насам. През март 2016 г., след инвестиция
на френския фонд в Лангмаркен, ЕИБ става съинвеститор с подкрепата на бюджетните гаранции на ЕС
по Инвестиционния план за Европа. Директно влага
16 млн. евро във вятърната електроцентрала и така
Mirova и банката съвместно държат 90 % от собствеността. Направена е голяма стъпка – обикновено
ЕИБ не участва със собствени дялове. Като споделя риска, ЕИБ цели да привлече частни капитали по
проекти за климата.

Вятърната електроцентрала
в Лангмаркен

ЕИБ разполага с три възможности за това:
• Съинвестиране подобно на това в Лангмаркен, което спомага мениджърите на частни фондове да застанат зад по-мащабни проекти, които самостоятелно не могат да си позволят.
• Разслояване на риска чрез сделки, при които публичните средства покриват по-голям дял от риска и
така стават по-привлекателни за частните капитали.
Именно това прави ЕИБ с инвестицията от 50 млн.
евро във фонда „Зелен растеж“, който разполага с
368 млн. евро и подкрепя възобновяемата енергия
и енергийната ефективност в Западните Балкани и
в Турция. Спестените по този начин емисии от CO2
са равни на 1,9 млн. пътнически полета по маршрута Франкфурт-Лондон. През 2016 г., ЕИБ се договори
да инвестира допълнително 25 млн. евро в проекти
за Близкия Изток и Северна Африка.
• Лек стимул е термин, който банката използва за
сделки, при които присъствието на ЕИБ показва, че
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проектът е бил проучен задълбочено. Това може
да се окаже от решаващо значение за инвеститорите, които проявяват интерес към сделката, но не
разполагат със средствата на ЕИБ или с нейните
експертни знания за въпросната инфраструктура.
Такова е положението с първия слънчев, фотоволтаичен обект за битови нужди в Сенегал. Подписана
през февруари 2016 г., Senergy е първата инвестиция на фонда Meridiam Infrastructure Africa, в който
ЕИБ участва с 30 млн. евро. ЕИБ изигра водеща роля
в подобряването на системата за околна среда и социално управление на фонда, благодарение на което привлече застрахователни дружества, пенсионни фондове и фонд за държавни гаранции.
Инвестиционният план за Европа оставя своя отпечатък във всички аспекти. Засега, ЕИБ е одобрила
близо 1 млрд. евро за инвестиции във фондове за
мерки за климата с покритие от бюджетните гаранции на ЕС.

КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА
за бъдещето на всички

Слънчева електроцентрала
„Каталист“ в Йорданската пустиня

Разумна нормативна уредба от страна на йорданското правителство
помага на иновативен фонд за възобновяема енергия
Когато арабския газопровод е прекъснат заради взривяване в Египет по време на „Арабската
пролет“, внезапно на Йордания й се налага да премине към внос на мазут и дизелово гориво, и
разходите за електроенергия нарастват. Междувременно, бежанци от Сирия заливат Йордания
и изтощават социалния и икономическия ресурс. Решението на Йордания: нормативно
нововъведение, наречено „предаване на електроенергия“ на дребно. Ето как работи: Ако
монтирате слънчеви панели на дома си, бихте могли да подавате произведената електроенергията
към преносната мрежа и да си намалите сметката за ток.
Дори и да не можете да монтирате слънчеви панели на покрива, уредбата за предаване на
енергия ви позволява да монтирате панелите другаде, да подадете тази енергия към преносната
мрежа и да я приспаднете от вашето потребление По тази причина, през 2016 г. управляваният
от ЕИБ Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия реши да инвестира
във фонда Catalyst MENA Clean Energy. “Икономиката на Йордания е съвременна и отворена,“
казва Моника Аревало, старши инвестиционен мениджър на фонда. „Става все по-интересна за
инвеститори от частния сектор.“ Catalyst ще изгради пет слънчеви електроцентрали в Йордания
за телекомуникационния оператор Orange, съвместно с френската компания за възобновяеми
енергийни източници Neoen, като всяка ще е отдалечена на километри от мястото на потребление
на мощностите от 30 MW. Catalyst вече е подписал втори договор с голяма хотелска верига.
„При предаването на енергия може да се ползва по-евтина земя, с по-добри условия т.е. повече
слънчева светлина,“ казва управляващият директор на Catalyst , Енис Римауи

Транспортът води в устойчивото
развитие
Когато градското население нараства бързо,
транспортната инфраструктура може да страда от
претоварване и влошена безопасност, засилва се
замърсяването на въздуха. Метрото в Лукноу ще
противодейства на тези последици, като увеличи
дела на ползващите обществени транспорт от 10 %
на 27 %. Заемът от ЕИБ в размер от 450 млн. евро
за първите 23 км на линията е най-големият за
банката в Индия. Линията ще обслужва 22 станции и
100 млн. пътници годишно.
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Страни по линия на разширяването и ЕАСТ 3,35 млрд. евро
Съседни страни на Изток 1,65 млрд. евро

Средиземноморски страни 1,63 млрд. евро

Африка, Карибски и Тихоокеански басейн 0,77 млрд. евро
Азия и Латинска Америка 0,98 млрд. евро

Работни места за изграждане
на континент
Инвестиции в Африка означава работни места, заради които
хората не биват принуждавани да напускат домовете и
семействата си

О

т 14 години Мишел Ло се труди далече
от родното си място в малко селце на
река Сенегал, близо до Сен Луис, по северната граница на Сенегал. Може да си позволи да се връща при семейството си само веднъж
годишно.
Това се променя през 2016 г., когато Compagnie
Agricole de Saint-Louis изгражда напоителни съоръжения за обработваемата земя близо до родното му
село. Целта е производството на 65 000 т. ориз годишно, в отговор на острата нужда от сигурност на хранителните доставки в Сенегал. Наред с това, компанията ще осигури работни места за стотици местни
хора, които иначе ще са принудени да се преместят
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на 320 км в столицата Дакар, дори и да емигрират в
Европа.
На 38 години, Ло започва работа като началник смяна по новия проект за изкопаване на напоителни канали за оризищата. „Сега мога да се връщам у дома
всеки ден и да съм със семейството ми,“ казва той.
„Благодарение на тази компания, мога да живея със
с семейството ми."
В цяла Африка, близо 15 млн. души са напуснали
домовете си в търсене на работа дори в Европа, Залива или Америка. ЕИБ инвестира в проекти, чиято цел е да подпомогнат пристигналите в Европа мигранти. Банката на ЕС също така

СВЕТОВЕН
фактор

Можете да предоставяте колкото си
искате помощи, но истината е, че е
нужно да увеличим наличните доходи на
работниците в нашите страни.
Патрис Бакер, AFIG, Сенегал

Работници в оризовата
плантация близо до Сен Луи,
Сенегал.
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финансира стопанската дейност в Африка, създава работни места, които позволяват на работниците да останат у дома, в близост до семействата си. Проекти, подобни на оризищата в Сен Луи,
получили заем от ЕИБ в размер от 15,7 млн. евро,
градят бъдещето на Африка чрез жизнеспособни
компании в частния сектор.

Развитие означава
инвестиции, не само помощи
„Развитието в Африка обикновено се пречупва през
призмата на помощите, т.е. преобладава разбирането, че положението в африканските страни може да
се подобри с капиталови инжекции от правителствата и НПО сектора от чужбина,“ казва Патрис Бакер,
роден в Конго мениджър, работещ в Сенегал. „За нас
частният дялов капитал е другата страна на развитието, която е от решаващо значение.“ „Можете да
отпускате колкото си искате помощи, истината е, че е
нужно да увеличим реалните доходи на работниците в нашите страни.“
Бакер е ръководител на оперативната дейност в
Advanced Finance & Investment Group, която привлече 15,6 млн. евро инвестиции от ЕИБ през 2008. Инвестициите на компанията се развиват добре и през
юли 2016 г., ЕИБ подписа нов договор за 18 млн. евро
с AFIG. Една от африканските компании, в които AFIG
инвестира е Senbus Industries. Целта на учредената
през 2001 г. Senbus Industries е да създаде местна, сенегалска автомобилна промишленост. Компанията
получава заем от 3,4 млн. евро от AFIG.
Папе Мбоджи е 35-годишен мъж със синя каска и
работно облекло, който ръководи екип от 20 души
на поточната линия в Senbus. Мбоджи изкарва прехраната си в родния град. Чувства се удовлетворен от ролята, която му е отредена в сенегалската
икономика.
„Обичам професията си,“ казва той. „Имам възможност да работя в Сенегал, във водещата компания за
монтаж на автобуси.“ Това ми доставя огромно удоволствие. Освен това, допринасям много за развитието на нашата страна."

Алтернатива на миграцията
В провинция Рифт Вали в Кения, работниците в плантацията „Миготийо“ отглеждат и преработват сезал,
растение, от което се произвеждат влакна за килими
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Папе Мбоджи, ръководител
смяна във фабриката на
Senbus, Сенегал
и покривни покрития. На полето мъже и жени прекопават дългите бразди със сезал под палещото
слънце, плевят около бодливите, високи до коленете
стъбла. Работата е изнурителна, но добра, защото им
спестява несигурността и опасностите на имигрантския живот.
Стопанството е подпомогнато от ЕИБ със заем от
2,3 млн. евро чрез местния посредник, банка NIC.
Произвежда 100 т. влакна на месец за износ в арабските страни и в Нигерия. „Всеки тон носи 2 000 щ.д.
печалба,“ казва Питър Гашока, 34-годишният ръководител на обекта. „Доста печеливш проект.“
Въпреки суровите условия, Самуел Груто се радва,
че има работа. „Ако не съществуваше това стопанство,“ казва младият мъж от близкото село, „щях да
отида някъде другаде, в Найроби или в чужбина.
Щях да замина за Европа.“

СВЕТОВЕН
фактор

Д-р Шарън
Огимда преглежда
нероденото бебе на
Роуз Кагали

Спазено обещание
Кибуга Карити изпълнява обет, даден пред умиращата
му съпруга, да осигури достъпно здравеопазване
в този район на Кения

С

ъпругата на Кибуга Карити умира от рак
преди три години, защото диагнозата й е
поставена твърде късно. Той й обещава да
осигури по-добри условия за здравеопазване в
Кения, за да не се налага подобни на нея пациенти да спестяват, за да отидат до Индия за лечение. Карити проучва по какъв начин индийските
болници предоставят качествени здравни грижи
на пациенти със сравнително ниски доходи, на
цени равни на една четвърт от тези в Кения. Открива модел, който се опитва да внедри в Кения
в качеството му на генерален директор на скоро
обновена и разширена болница в Каймози, Западна Кения. Болницата запълва празнина, зейнала между оскъдно финансираните държавни
болници и твърде скъпите и недостъпни болници в Найроби, освен за най-богатите.
Първата болница на този терен отваря врати
преди 110 години и обслужва Западна Кения
и части от Уганда и Танзания. Болницата става държавна през 1967 г. Докато не я поеме Националния църковен съвет преди две години
болницата е „в затруднено положение“, според
Карити.

За по-тежки наранявания или състояния, на пациентите се налага да пропътуват 340 км. до Найроби.
„Осъвременените услуги ще позволят на болницата
да лекува почти всички случаи без да пренасочва пациенти към отдалечени болнични заведения,“ казва
д-р Шарън Огимда, лекар в Jumuia. „Това е добро начинание, което ще помогне на много хора тук.“
Дори през първия ден след откриването, болницата
полага грижи за нови пациенти. Роуз Кигали дошла
от малко село, защото получила родилни болки. Д-р
Огимда установява, че Роуз не е започнала да ражда и й помага да си почине в залата за амбулаторно
лечение. „Това е най-добрата болница в нашия край,“
казва Роуз. „Хората са много щастливи.“
Лихвите на кенийските търговски банки са нестабилни и по тази причина Карити полага усилия да осигури финансиране от ЕИБ чрез регионална банка за
развитие в Найроби. Освен това, заемът от ЕИБ е с
по-дълъг погасителен срок от предлаганите от местните банки. „Финансирането от ЕИБ бе изключително гъвкаво,“ казва той. „Най-важното бе, че след като
разбраха за какво става дума и какво се опитваме да
постигнем, те застанаха зад нас.“
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МИКРОФИНАНСИРАНЕ
Инструментите за
микрофинансиране и
техническата помощ
от ЕИБ осигуряват



евро

300

млн.

за над 1,5 млн. бенефициенти

С помощта на Европейската комисия и на държавите членки на ЕС, банката
заделя целеви средства за Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, както и за съседни на ЕС страни на Юг. През 2016 г. Съветът на банката одобрява три нови инструмента:
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инансиране за дребни предприемачи в Африка, Карибския и
Ф
Тихоокеанския басейн 60 млн. евро
Инструмент за микрофинансиране в Западна Африка 50 млн. евро
Инструмент за микрофинансиране в съседни страни на Юг 75 млн. евро
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МИКРОФИНАНСИРАНЕ

Филис Мутони в своя
магазин в Найроби.

„Чувствам се много, много
щастлива“
Заемите за микрофинансиране дават тласък на малките
предприятия в Африка и променят живота

Т

ясната уличка в центъра на Найроби е претъпкана от купувачи, товарни автомобили и щандове за храна. Във вътрешността на покрития
пазар магазините са пълни до тавана с всякаква стока, пулверизатори и многоцветни съдове, консерви
и паници, дрехи. В една малка кабина, Филис Мутони посяга към гелове за коса и кремове, наредени на
високи лавици в козметичната й будка и дава съвети
на клиентка за външния вид. Толкова е пренаселено,
че се създава впечатление за изобилие.
Но не е така. В Кения трудно се намира финансиране. Филис има късмет. Тя се обръща към банка Faulu
Microfinance, която й отпуска заем за малко над
10 000 евро, за да открие своя магазин Jophy
Cosmetics. „Откакто получихме заема, със сигурност
нещата много потръгнаха,“ казва тя. „Печалбите ни
определено скочиха. Увеличи се доходът ни. Печелим добре.“
Faulu е една от институциите за микрофинансиране, които ЕИБ подпомага. Инвестициите на банката
на ЕС в Африка за микрофинансиране видимо влияят на хора като Филис. Само в Източна Африка ЕИБ
си сътрудничи с 11 институции за микрофинансиране в Кения, Танзания, Уганда и Руанда и предоставя
кредити в размер от 125 млн. евро на 278 270 крайни
бенефициенти, от които 42 % са жени, а 29 % са млади хора. Средният размер на заемите е 5 276 евро,

благодарение на които са разкрити над 874 000 работни места.
„Чувствам се много, много щастлива, че бизнесът не
се срива,“ казва Филис, 30 г., която има двама работници. „Без заема щях да съм в затруднено положение. Ако не бях получила този заем от Faulu, нямаше
да стигна дотук.“
Общо в Африка,микрофинансовите инструменти на
ЕИБ инвестират 270 млн. евро, като близо 1,5 млн. от
бенефициентите са като Филис. Те са толкова успешни, че ЕИБ създаде друг инструмент за кредитиране
на дребни земеделски стопани в размер от 60 млн.
евро. Той включва техническа помощ, съдействие за
посредниците за повишаване качеството на методологиите и работата с клиенти, както и образоване на
крайните бенефициенти.
„Това е реална помощ за Африка, особено за младите хора, които се нуждаят от заеми,“ казва Филис.
„Много беше трудно.“
Няма много свободно пространство около претрупаните щандове на пазара до Jophy Cosmetics. Въпреки това Филис иска да разшири дейността.
„Надявам се от Faulu да ми помогнат да вървя напред, защото съм сигурна, че ще успея. Ще успея
заедно с тях.“
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Откъде идват средствата?
През 2016 г., най-големият в света заемополучател и заемодател
привлече 66,4 млрд. евро на международните капиталови пазари, в
т.ч. предварително финансиране за 2017 г. (увеличение спрямо
62,4 млрд. евро през 2015 г.). От тази обща сума, 3,8 млрд. евро са в
„зелени“ облигации, които ние наричаме Облигационна емисия за
повишаване информираността относно изменението на климата
(CAB). Нашите емисии достигат до инвеститори, които обикновено
не инвестират в Европа, но косвено допринасят за европейски
проекти като инвестират в облигациите на ЕИБ.

Е

ИБ е световен фактор в сферата на финансите.
През 2016 г. банката издава облигации в 16 валути, като по-голямата част набират средства
в основните валути - евро, щатски долари и британ-

ски лири. Разнообразието от източници и падежи
придава гъвкавост на стратегията ни за финансиране. Подходът на валутно разнообразие също така
спомага за плащания в някои местни валути.

Значими сделки през 2016 г.
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 етири нови бенчмаркови емисии в евро с падежи от 3, 7, 10 и 16 години на обща
Ч
стойност 17 млрд. евро и нова емисия 21-годишни облигации в категорията CAB,
най-дългосрочната бенчмаркова „зелена“ емисия в евро



PMG публикува Независим доклад за разумна увереност относно „зелените"
K
облигации на ЕИБ, с което потвърждава водещата позиция на банката по въвеждане на добри пазарни практики



Банката пусна емисии в щ.д. за италиански инвеститори на дребно, с предпола
гаемо участие на 30 000 души, както и нова емисия CAB в размер от 1,5 млрд. щ.д.



Е
ИБ пусна и своята първа емисия в полски злоти с двойно листване на бенчмаркови транзакции, насочена към местните инвеститори. Това е най-голямата
дългова емисия в полски злоти без държавни гаранции
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Откъде
идват средствата?

NOK SEK
1%

1%

PLN Други
4%

1%

GBP
12 %

Разпределение
на облигациите
на ЕИБ според
валутата

EUR
44 %

USD 37 %

Географско разпределение
на облигациите на ЕИБ
според инвеститора
Северна и Южна Америка

11 %

Европа
Азия

68 %

19 %

2%

Близък
Изток и
Африка
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Ръководни
органи

Е

ИБ е орган на ЕС, който се отчита пред държавите членки и банка, която осъществява дейност в съответствие с добрите банкови практики при вземането на решения, управлението и
контрола.
Съветът на гувернъорите се състои от министри
от всяка от 28-те държави членки - обикновено министрите на финансите. Гуверньорите определят насоките в кредитната политика на банката и веднъж
годишно одобряват годишните отчети. Те вземат решенията относно увеличението на капитала и участието на банката във финансови операции извън ЕС.
Наред с това, те назначават Съвета на директорите,
Управителния комитет и Одитния комитет.
Съветът на директорите взема решения за отпускане на заеми, програми за привличане на средства и

по други финансови въпроси. Заседава десет пъти в
годината и следи банката да се управлява в съответствие с договорите на ЕС, устава на банката и общите
насоки, определени от Съвета на гуверньорите. Директорите са 29 на брой, като те се предлагат от всяка държава членка и един от Европейската комисия.
Освен това има 19 заместник-директори. С цел обогатяване на експертното и професионалното представителство на Съвета на директорите, за участие
в заседанията на Съвета могат да бъдат привлечени
и шестима експерти без право на глас. Решенията се
вземат с мнозинство, което представлява най-малко
50 % от подписания капитал на държавите членки и
една трета от членовете на Съвета с право на глас,
освен когато в устава не е предвидено друго. Председател на Съвета е президентът, който няма право
на глас.
Управителният комитет е щатният орган за вземане на решения. Той ръководи ежедневната работа на
банката, подготвя решенията на Съвета на директорите и следи за тяхното изпълнение. Заседава веднъж седмично. Управителният комитет е подчинен
на президента и се наблюдава от Съвета на директорите. Другите осем членове са заместник-президентите на ЕИБ. Членовете се назначават за срок не
по-дълъг от шест години, с право на подновяване, и
носят отговорност единствено пред банката. Четиримата най-големи акционери – Германия, Франция,
Италия и Обединеното кралство – разполагат с по
едно постоянно място в Управителния комитет.
Банката има и независим Одитен комитет, който се
отчита пред Съвета на гуверньорите. Той отговаря
за одитиране отчетите на банката и за удостоверяване съответствието на дейността на банката с добрите банкови практики. Констатациите на Одитния комитет се внасят в Съвета на гуверньорите, заедно с
годишния доклад на Съвета на директорите. Одитният комитет се състои от шестима членове, назначени
за срок от шест последователни финансови години,
без право на преназначаване.

ЕИБ изразява своята благодарност към следните организатори и автори на снимковия материал, използван в този доклад:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Разрешение за възпроизвеждане или използване на снимковия материал следва да бъде поискано директно от носителите на авторското право.
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).
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Нови идеи за

Инвестиционния
план за Европа
Групата на ЕИБ се състои от Европейската инвестиционна
банка и Европейския инвестиционен фонд.

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

+ Моделиране
на нашето
въздействие
+ Справяне с
глобалната
миграция

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
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