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ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ДОКЛАДА

Европейската инвестиционна банка е най-голямата многостранна финансова 

институция в света. Ако желаете да разберете какъв е обемът на кредитирането, 

можете да намерите тези данни в ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. И ГРУПАТА НА ЕИБ 

ВЪВ ВАШАТА СТРАНА. A заедно с ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА, в което Вернер 

Хойер представя стратегията и логиката в дейността на ЕИБ през 2018 г., ще 

придобиете съвсем ясна представа за огромното въздействие, което оказва банката и 

за нейните принципи. 

Не всичко обаче се изчерпва с обемите. По тази причина съставихме този доклад в 

три части, които засягат важни елементи от целите ни: РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ, 

УСТОЙЧИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ. Разделите за работни 

места и устойчивост отразяват историята на източника на финансиране, като и в 

двата случая това е частен пенсионен фонд, преминават през чудесните възможности 

за емитиране на облигации и кредитиране, докато историята завършва с крайния 

получател. Ще се запознаете с жена от Хърватия, чиято инженерна длъжност е 

създадена благодарение на този сложен механизъм, както и с ръководител в сферата 

на микрофинансирането, който вдъхновява и коренно променя положението по 

места в Сенегал. В раздела за равенство между половете ще се запознаете с редица 

проекти, всеки от които допринася за сигурността и развитието на жените от Индия 

до Ирландия, благодарение на помощта на ЕИБ.

В основата на всичко това е желанието ни да ви представим визията на ЕИБ за 

устойчивост и за създаване на възможности за гражданите на ЕС и хората в 

развиващите се страни. Това е разказ за целите, които си поставихме през 2018 г. 

Поглеждайки назад към изминалата година, можем гордо и уверено да заявим: 

ДЕЙСТВИТЕЛНО УСПЯХМЕ.
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К огато честваше 60-та годишнина от своята дейност, Европейската инвестиционна банка се оказа 
в среда, която се нуждаеше от силна европейска подкрепа и от стожери на стабилността. Евро-

пейските ценности и многообразието на култури попадна под ударите на закостенелия национали-
зъм. В същото това време се наложи банката да реагира на променящите се икономически условия, 
на спадащата конкурентоспособност на Европа и на недостига на финансови средства за иновации. 

Гордея се, че Групата на ЕИБ се справи с тези заплахи с гъвкавост и находчивост, които обикновено не 
са присъщи на големите и утвърдени институции. Този доклад подробно описва отпечатъкът, който 
ЕИБ остави през изминалата година по ключови и злободневни въпроси като конкурентоспособност-
 та, работните места, равенството между половете и устойчивостта. Протегнахме ръка на нови парт-
ньори, потърсихме нови клиенти и проучихме нови идеи. Работихме под постоянен натиск, породен 
от външни събития като Брексит и съпътстващата го необходимост за подсигуряване на капиталови 
средства. ЕИБ приключи годината по-силна, откогато и да било и осигури нови инвестиции, които ще 
допринесат за нови работни места и устойчив растеж през идните десетилетия. Продължаваме да 
инвестираме в бъдещето на Европа.

Работните места и растежът са основополагащите цели на Инвестиционния план за Европа и през 
2018 г. ЕИБ преизпълни крайните цели по двата стълба от плана, за който отговаря банката на ЕС. Преди 
да изтече тригодишният срок, Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) достигна зало-
жените 315 млрд. евро под формата на привлечени инвестиции. Бе постигнат и регионален баланс в 
целия ЕС. Най-значимият пряк резултат бе отбелязан в най-тежко засегнатите от финансовата криза 
страни. Икономическият ни анализ показва, че в районите на сближаване ЕФСИ има огромно дълго-
срочно влияние, повишава конкурентоспособността и дава тласък за икономическия растеж в бъдеще.

ЕФСИ пое риска по инвестициите и изигра ролята на катализатор за частни капитали: Европейската 
комисия осигури гаранция, която позволи на Групата на ЕИБ да използва собствени средства за заеми 
по по-рискови проекти и да привлече инвеститори от частния сектор. ЕФСИ избра иновативните сек-
тори и малките предприятия, които имаха най-ярко изразени потребности. (Имайте предвид, че 
говоря за резултатите на Групата на ЕИБ във връзка с ЕФСИ, защото Европейският инвестиционен 
фонд беше мощен фактор за подкрепа на жизнено важните малки и средни предприятия по линия на 
Инвестиционния план за Европа.) ЕФСИ ще продължи да работи в секторите и в регионите, в които 
има най-голяма необходимост от него, докато преследва следващата цел – 500 млрд. евро привлечени 
инвестиции до 2020 г.

Вторият стълб на Инвестиционния план - консултантските услуги, имаше по-голям и по-решаващ при-
нос за бъдещия растеж и иновациите в Европа през 2018 г. През 2018 г. бяха предоставени консултант-
ски услуги по 528 нови проекти, които по прогноза ще привлекат инвестиции в размер от 45 млрд. евро. 
Естествено, най-важна в работата на ЕИБ в този сектор е експертната помощ на банката на ранен етап, 
чрез която иновативните проекти преминават от проектантската маса към реалното изпълнение.

Групата на ЕИБ постигна всичко това благодарение на промяната. Независимо че крайното въздействие 
на ЕФСИ върху гражданите на ЕС е най-важно, аз съм горд, че нашите банкери, юристи, икономисти, 
специалисти по риска и инженери успешно приспособиха своя начин на работа към новото предизви-
кателство. Банката обърна поглед към по-малките, иновативни и новосъздадени компании, които 
действително се нуждаят от финансиране. Този сектор крие огромен потенциал за ръст на заетостта и 

ОБРЪЩЕНИЕ
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е най-ценният елемент на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Предпочетохме 
допълняемостта пред обемите и по тази причини всеки раздел в този доклад представя определени 
бенефициери по нашите проекти.

Като резултат се увеличи броят на новите клиенти, а средният размер на кредитите спадна с 14 %, 
което доведе до по-голямо натоварване на служителите на ЕИБ, заети с предпроектни проучвания, 
правни анализи и докладване. Ще продължим да приспособяваме начина си на работа към променя-
щите се потребности на икономиката на ЕС. Очакваме през 2019 г. половината от проектите ни да са с 
нови клиенти и до 80 % обновяване на продукти и инициативи в по-рисковия сегмент. 

Групата на ЕИБ непрестанно доусъвършенства своите процеси и резултати, за да издържи на иконо-
мическите и политическите сътресения. Групата е еталон за истински работещо многостранно сътруд-
ничество по теми от изменението на климата до миграцията. Шестдесетата годишнина на банката бе 
чудесен повод да припомним какво бе отражението от нашата работа върху живота на гражданите на 
ЕС през изминалите десетилетия. Стоим зад ангажимента да инвестираме в бъдещето на Европа и да 
трасираме пътя на благоденствието и устойчивия растеж за гражданите на ЕС. 

“ Европейската инвестиционна банка приключи годината 
по-силна, откогато и да било и осигури нови инвестиции, 
които ще създадат нови работни места и устойчив растеж 
през идните десетилетия. ”

Вернер Хойер

ОБРЪЩЕНИЕ
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ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. 

РЕЗУЛТАТИ НА 
ГРУПАТА НА ЕИБ 

ЕВРОПЕЙСКА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

ФИНАНСИРАНЕ (ЕИБ)

55,63 млрд. евро по 
подписани проекти

ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ФИНАНСИРАНЕ (ЕИФ)

10,06 млрд. евро по 
подписани проекти

ФИНАНСИРАНЕ ОТ 
ГРУПАТА НА ЕИБ2 64,19 млрд. евро

БРОЙ ПОДПИСАНИ ПРОЕКТИ 854
ОБЩ РАЗМЕР НА ПОДКРЕПАТА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
(РАЗЧЕТ)

Близо 230 млрд. евро

ОБЩ РАЗМЕР НА 
ЗАЕМИ ЗА ЕИБ 60 млрд. евро

ПРИОРИТЕТНИ 
ОБЛАСТИ

МСП И Д-ВА СЪС СРЕДНА 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 23,27 млрд. евро

ИНОВАЦИИ 13,52 млрд. евро
ИНФРАСТРУКТУРА 12,25 млрд. евро

ОКОЛНА СРЕДА 15,15 млрд. евро

КЛИМАТ (ЕИБ)
>29 % от общия 
размер на 
финансирането

ИКОНОМИЧЕСКО И  
СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ 

И КОНВЕРГЕНЦИЯ 
(ЕИБ, ЕВРОПА)

31,8 % от общия 
размер на 
финансирането

ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПЛАН ЗА ЕВРОПА3 

ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ 
ПО ЕФСИ 70,4 млрд. евро

БРОЙ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 1 031
БРОЙ ИНВЕСТИЦИИ, 

СВЪРЗАНИ С ЕФСИ 375,5 млрд. евро
% ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ  

500 МЛРД. ЕВРО 75 %
ОБЩ РАЗМЕР 

НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
 ПО ЕФСИ (ЕИБ)

39,1 млрд. евро

ОБЩ РАЗМЕР НА 
ПОДПИСАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

ПО ЕФСИ (ЕИФ)
14,6 млрд. евро

ОБЩ РАЗМЕР 
НА ФИНАНСИРАНЕТО 

ОТ ГРУПАТА НА 
ЕИБ ПО ЕФСИ 

53,7 млрд. 
евро

1  Всички данни не са одитирани и са предварителни. Всички данни се отнасят за Групата на ЕИБ, 
освен ако не е посочено друго.

2  Общият размер на финансирането от Групата на ЕИБ не отразява минимално дублиране, поради 
съвместно участие на ЕИБ и на ЕИФ.

3 Данните отразяват периода от началото на Инвестиционния план за Европа до декември 2018 г.

1
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГРУПАТА НА ЕИБ 4

ОБЩ РАЗМЕР НА ПОДКРЕПАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2017 Г. 232 млрд. евро 
СЪЗДАДЕНИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ДО 2021 Г. 1,2 млн.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БВП В ЕС ДО 2021 Г. + 1,1 %
СЪЗДАДЕНИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ДО 2036 Г. 650 000

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БВП В ЕС ДО 2036 Г. + 0,7 %

ПОДРОБНО 5

БРОЙ ПОДКРЕПЕНИ МСП/СРЕДНА КАПИТАЛИЗАЦИЯ 374 000 
БРОЙ ЗАПАЗЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В МСП/ 

СРЕДНА КАПИТАЛИЗАЦИЯ6 5 млн. 

ЕЛЕТРОПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
15 228 MW, 
86,1 % от възобновяеми източници

ИЗГРАДЕНИ/МОДЕРНИЗИРАНИ ДАЛЕКОПРОВОДИ 26 037 км
ДОМАКИНСТВА С ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 34,3 млн.
ВИСОКОСКОРОСТНИ ЦИФРОВИ ВРЪЗКИ, 

НОВИ И МОДЕРНИЗИРАНИ 29 млн.

НАСЕЛЕНИЕ С ПО-БЕЗОПАСНА ПИТЕЙНА ВОДА 20 млн.
НАСЕЛЕНИЕ С ПО-ДОБРИ САНИТАРНИ УСЛОВИЯ 10 млн.
НАСЕЛЕНИЕ С НАМАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ 1,7 млн.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЪТНИКОПОТОК ПО ФИНАНСИРАН 
ОТ ЕИБ ПРЕВОЗ 290 млн.

НАСЕЛЕНИЕ С ПО-ДОБРИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ 27,3 млн.
НОВ КАПАЦИТЕТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

(ТОНОВЕ/ГОДИШНО) 3,9 млн. 
ПОДОБРЕНО СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗЕМЯ ИЛИ ГОРИ 1,45 млн. ха

4 Въз основа на икономически модел, разработен съвместно от икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, данни за операции в ЕС.
5 Данните обозначават очаквани резултати от финансираните нови операции, подписани за първи път през 2018 г. на базата на налични данни на този етап, отнасящи се за ЕИБ, освен ако не е посочено друго.
6  Брой запазени работни места в МСП означава брой служители в МСП/дружества със средна капитализация, които са финансирани от ЕИБ през 

2018 г. и брой служители в МСП, които са финансирани от ЕИФ през периода октомври 2017 г.- септември 2018 г. 

ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 Г.
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РАЗШИРЯВАНЕ И ЕАСТ* 1,9 млрд. евро

СЪСЕДНИ СТРАНИ НА ИЗТОК 0,6 млрд. евро

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2,2 млрд. евро

АКТБ**, ОСТ*** 
И ЮЖНА АФРИКА

1,7 млрд. евро 

АЗИЯ, ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ И 
ЛАТИНСКА АМЕРИКА

1,7 млрд. евро 

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛГИЯ

НИДЕРЛАНДИЯ

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО

ИРЛАНДИЯ

ЕС НЯКОЛКО СТРАНИ

ГРУПАТА 
НА ЕИБ ВЪВ 
ВАШАТА 
СТРАНА

1,73 млрд  0,38 % от БВП 

7,17 млрд  0,30 % от БВП 

1,55 млрд  0,06 % от БВП 

2,33 млрд  0,30 % от БВП 
0,97 млрд  0,30 % от БВП 

8,48 млрд  0,70 % от БВП 

1,98 млрд  0,98 % от БВП 

0,73 млрд  0,35 % от БВП 

* Европейска асоциация за свободна търговия.
** Африка, Карибски и Тихоокеански басейн.
*** Отвъдморски страни и територии.

По-тъмният шрифт обозначава инвестиции с по-висок процент от БВП



       

11

ФИНЛАНДИЯ

ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ПОЛША

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

СЛОВАКИЯ

АВСТРИЯ
УНГАРИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

ГЪРЦИЯ

СЛОВЕНИЯ
ХЪРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ДАНИЯ

ШВЕЦИЯ

КИПЪР
МАЛТА

ГРУПАТА НА ЕИБ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА

1,93 млрд  0,83 % от БВП 

0,07 млрд  0,30 % от БВП 

0,02 млрд  0,06 % от БВП 

0,37 млрд  0,83 % от БВП 

4,79 млрд  0,97 % от БВП 

0,71 млрд  0,34 % от БВП 

0,63 млрд  0,70 % от БВП 

0,89 млрд  0,69 % от БВП 

0,51 млрд.  0,98 % от БВП 

0,06 млрд  0,14 % от БВП 

8,46 млрд  0,48 % от БВП 

0,09 млрд  0,15 % от БВП 

1,25 млрд  0,32 % от БВП 

5,63 млрд  0,17 % от БВП 

0,21 млрд  1,01 % от БВП 

1,87 млрд  1,01 % от БВП 

0,22 млрд  0,40 % от БВП 

1,31 млрд  0,64 % от БВП 

0,56 млрд  0,19 % от БВП 

1,59 млрд  0,34 % от БВП 

-  0 % от БВП 
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Хари Кили е учител в 
Санта Моника, 
Калифорния. Всеки 
месец, близо 10 % от 
неговата заплата 
постъпват в пенсионния 
му фонд.

Каква е причината за подобни 
сделки, освен тези на пенсионни 
фондове като CalSTRS, за 
изкупуване на облигациите на ЕИБ?

ОБЛИГАЦИИ, КОИТО 
НИ СБЛИЖАВАТ

Какво е общото между Хари, гимназиален учител от Санта Моника в 
Калифорния и Елизабета, младши инженер, специалист по акумулаторни 
батерии от Хърватия? Отговорът е: една облигация. С други думи, инстру-
мент с фиксирана доходност, емитиран от Европейската инвестиционна 
банка. Нека заедно да проследим пътя на парите от калифорнийското 
крайбрежие до Адриатика и обратно (с начислена лихва).

2

4

1

3

Пенсионният фонд на Хари 
закупува финансови инструменти 
от цял свят. Сред тях са и 
облигациите, емитирани от ЕИБ. 
Защо CalSTRS влага средства в 
тези облигации и по-точно, защо 
фондът закупува „зелените 
облигации“ на ЕИБ?

Един от инструментите на ЕИБ, заели 
челни позиции чрез Инвестиционния 
план за Европа е рисковото дългово 
финансиране, което е заем с рисково 
покритие за предприемачи, 
изправени пред затруднения при 
разрастването на бизнеса. Защо това 
се нарича полудялово участие?

РАБОТНИ МЕСТА 
И РАСТЕЖ
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Вижте как 
Елизабета Жалач, 
младши инженер, 
специалист по 
акумулаторни 
батерии, си 
намери работа в 
Rimac и се опитва 
да промени света.

Иновациите в 
автомобилостроенето в 
момента са насочени в две 
области: електрифициране и 
автономно шофиране. Как 
най-бързите в света 
електрически спортни 
автомобили, достигащи 
скорост до 410км/ч, ни 
помагат да използваме 
по-екологосъобразен превоз?

Rimac, хърватска компания, 
финансирана от ЕИБ през 2018 г., 
произвежда най-бързия 
електрически спортен 
автомобил в света и заема 
водеща позиция в технологиите 
за акумулаторни батерии.

5

7

8

9
6

Банката залага на четири основни 
области за инвестиции. 
Иновациите попадат сред тях. 
Какво всъщност финансираме, 
когато инвестираме в иновации?

ЕИБ съчетава средствата от 
емитираните облигации с 
други инструменти, за да 
създаде различни 
финансови продукти. Един 
от тези продукти е 
гаранцията от бюджета на ЕС 
в подкрепа на Европейския 
фонд за стратегически 
инвестиции. Като част от 
Инвестиционния план за 
Европа това позволява на 
ЕИБ да инвестира в 
по-малки, по-рискови и 
по-нови фирми. Постига 
ли успех?
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УЧИТЕЛ СЪС 
СВЕТОВНО ВЛИЯНИЕ

К огато Хари Кили започва преподавателската си работа преди близо 30 години, той води 
часове в гимназията по икономика и държавно управление. Но учебната програма не 

включва предмети като инвестиране и управление на личните финанси. „Според нас, цяла Аме-
рика определено има нужда от подобно нещо,“ казва той.

Хари е сред хилядите преподаватели в Калифорния, чиито пенсионни отчисления се управляват от 
Пенсионната система на учителите в щата Калифорния (CalSTRS). Обичайният осигурителен план, 
към който учителите в Калифорния служебно се включват, инвестира колективно от тяхно име. 
Наред с това, Хари прави вноски в допълнителен осигурителен план към фонда.

„Учителите не се различават от повечето американци, трудолюбиви хора от средната класа. Имаме 
обаче, и някои особености: всички са професионалисти, завършили колеж и 
повечето са висшисти,“ казва Кили. „От друга страна, когато стане дума за 
допълнително пенсионно осигуряване, на учителите се предлагат разноо-
бразни възможности, но интересите на фондовете и интересите на учителите 
се разминават. Понякога учителите вземат решения, които не защитават инте-
ресите им по-най-добрия начин.“

Според Хари, именно това отличава CalSTRS: ниски такси по пенсионния план 
, което означава, че учителите запазват по-голяма част от доходността на 
инвестицията. Наред с това, възможностите за избор позволяват вноските по 
допълнителното пенсионно осигуряване да бъдат вложени предимно в обли-
гации или частно дялово участие на нови пазари, като изборът не е объркващ 
за учителите, които може да нямат опит във финансовата сфера. „Тъй като очак-
вам да поработя още няколко години и се надявам да съм в добро здраве и да 
съм работоспособен, засега съм избрал по-смел подход по допълнителното 
осигуряване. Ако бях по-стар щях да се придържам към по-консервативна 

инвестиционна стратегия. Но изборът си е само мой.“

Кили наставлява учениците спортисти в гимназията в Санта Моника. Това означава, че вместо обичай-
ното преподаване, той работи индивидуално с учениците, които се занимават активно с американски 
футбол, баскетбол, европейски футбол и бейзбол в училище. „Помагам им да придобият умения, за да 
имат успех в училище, на спортния терен и въобще в живота след това,“ споделя той. Едно от тези уме-
ния е управлението на личните финанси - област в която Кили трупа знания благодарение на взаимо-
отношенията си с CalSTRS.

Когато пенсионен 
фонд от САЩ 
изкупува облигации 
на ЕИБ това 
означава печеливша 
финансова сделка и 
инвестиция в Европа, 
която в противен 
случай нямаше да 
бъде предприета.

1

Хари Кили 
Учител в гимназия в Санта Моника, Калифорния



15ОБЛИГАЦИИ, КОИТО НИ СБЛИЖАВАТ

“ Тъй като сме 
наясно с това, което 
правят, а те са 
банката на Европа 
и инвестират в 
устойчивост, работни 
места…това са 
неща, които можем 
да подкрепим ”

2 ДОЛАРИ ЗА ЕКОЛОГИЯ

К огато Съветът на пенсионираните учители в щата Калифорния заседава обикновено веднъж месечно, той 
кани учителите да присъстват или да проследят разискванията по интернет. Много от учителите се въз-

ползват от тази възможност, за да изкажат мнение. „Мога едно нещо да кажа за учителите - те са съпричастни, 
силно ангажирани акционери,“ казва Майкъл Сисилия, стратег по публични въпроси в CalSTRS, вторият по 
големина публичен пенсионен фонд в САЩ, чието управление е поверено на Съветът на пенсионираните учи-
тели в щата Калифорния.

CalSTRS, който към края на юни 2018 г. управлява 223,8 млрд. щ.д., обслужва над 910 000 преподаватели, от учи-
тели в детски градини до преподаватели в колежи. Всички учители в Калифорния внасят около 10 % от доходите 
си във фонда, за да си гарантират пенсионирането, като работодателите внасят допълнително 18-19 % по перото 
за трудово възнаграждение, а също така вноски прави и самият щат.

Хари Кили е не само преподавател, чиито вноски за пенсия се инвестират от 
CalSTRS. Той е част от Съвета на пенсионираните учители в щата Калифорния, 
който упражнява надзор над CalSTRS от името на учителите. „Отговорност на 
Съвета е да определи стратегията за разпределяне на активите, което ни 
помага да решим какъв процент от портфейла да бъде инвестиран в опреде-
лени класове активи, недвижимости или облигации в САЩ или извън САЩ,“ 
обяснява той. „Конкретните инвестиционни решения се вземат от служите-
лите на CalSTRS.“

Кати ДиСалво, зам. мениджър на портфейла в CalSTRS помага за вземането 
на тези решения. С нейна помощ CalSTRS инвестира в облигациите на ЕИБ. 
„За нас ЕИБ и другите наднационални компании представляват безопасен 
вариант по отношение на риска, имат висок рейтинг и това прави инвести-
цията стабилна и сигурна,“ казва тя. „По отношение на ЕИБ има и друго, тъй 
като сме наясно с това, което правят, а те са банката на Европа и инвестират 
в устойчивост, работни места, наясно сме с дейността на ЕИБ, това са неща, които можем да подкрепим.“

Според ДиСалво изкопаемите горива и околната среда са гореща тема за учителите. Именно тук идва ред на 
облигациите на ЕИБ за повишаване на информираността относно климата, чийто прираст се използва само за 
дейности във връзка с климата. През 2018 г. CalSTRS закупи подобни облигации, известни на пазара като 
„зелени облигации“. „Благодарение на „зелените облигации“ преразгледахме проектите, по които влагаме 
средства,“ продължава ДиСалво. „Представяме различните емитенти и тези проекти пред Съвета.“

Като член на Съвета, Кили е убеден, че CalSTRS са водещи по отношение на екологичното инвестиране. „Не само 
от гледна точка на рисковете за околната среда от различните инвестиции, но и от гледна точка на намиране на 
възможностите за инвестиране в околна среда,“ добавя той.

„Зелените облигации“ на ЕИБ доказват тяхната правота.

Кати ДиСалво
Зам.мениджър на портфейл в CalSTRS 
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С ъщото се случва по средата на годината, когато инвеститорите приключат сметките и заминат на 
почивка, като оставят парите да се трупат, докато не се върнат и не започнат да инвестират отново 

през септември.

ЕИБ се консултира с банките партньори, за да планира мащабни облигационни емисии, като обръща осо-
бено внимание на показателите за търсене на пазара при определяне на падежите, валутите и други 
характеристики на емисиите. Какво ще се продава най-успешно? Десетгодишна облигация в щатски 
долари или петгодишна облигация в евро? Цялостната програма на банката за финансиране се договаря 
от Съвета на директорите преди началото на всяка година, като това включва максималния размер на 
привлечените средства и водещите принципи за инвестицията.

Основните купувачи на облигациите на ЕИБ са трезорите на банките от частния сектор, централни 
банки извън ЕС, инвестиционни и пенсионни фондове от рода на CalSTRS. „Търсенето от страна на 
банките се дължи на нормативното изискване за поддържане на буфер за ликвидност от високо 
качество, с други думи ликвидни ценни книжа като облигациите на ЕИБ,“ обяснява Крейви. „Балан-
совият отчет на една банка предопределя потребностите по отношение на валутата на емисията. 
Ако балансовият отчет е в шведски крони, ще трябва да купуват облигации в шведски крони.“

Според Крейви в Европа всеки, който има възможност да купува облигации на ЕИБ, го прави, с изклю-
чение на страните от Средиземноморието, където по-високият прираст по държавните облигации ги 
прави по-конкурентни. Ако състоянието на икономиките на Италия, Гърция, Португалия и Испания се 
подобри дотолкова, че прирастът по държавните облигации да падне, търсенето на облигации на ЕИБ 
може да скочи.

Понастоящем, ЕИБ се стреми да привлича средства извън Европа. Един от източни-
ците е валутният резерв на централните банки извън ЕС. Според Договора от Маас-
трихт, централните банки в ЕС имат ограничения за изкупуване на облигации на ЕИБ 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА 
БАНКАТА НА ЕС

Ейла Крейви, директор на отдела за капиталови пазари в Европейската инвес-
тиционна банка знае, че най-подходящият момент за привличане на средства 
на пазарите е началото на годината и отново през септември или октомври. 
„Инвеститорите приключват отчетите в края на годината и през следващите 
четири до шест седмици до края на годината бездействат, докато парите пъл-
нят сметките им. Когато новата година започне, средствата са в изобилие и те 
горят от желание да постигнат очакваните от тях резултати. И тогава се втурват 
да купуват,“ казва тя. „Парите трябва да работят“.

3

“ Парите 
трябва да 
работят ”

Ейла Крейви
Н-к отдел капиталови пазари, ЕИБ
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВАЛУТИ

43 %

евро щ.д.
лири стерлинги

Други

34 % 8 % 15 %

2016 2017 2018

60 МЛРД. ЕВРО
Общ размер на финансирането през 2018 г.: 

на първичния пазар, но другите централни банки нямат. Според Крейви в тези случаи най-популярната 
валута са щатските долари.

Друг нов източник на средства са инвеститорите от частния сектор. „Искаме да увеличим максимално 
броя на инвеститорите. Този, който се нуждае от много заеми не желае да стои със скръстени ръце,“ казва 
Крейви. „По тази причина трябва по-ясно да се заявим пред останалия свят. Защо да не привлечем сред-
ства извън ЕС в Европа?“

Северна и 
Южна Америка12 %13 %11 %

Близък Изток и Африка1 %1 %2 %

Европа

70 %65 %68 %
Азия

17 %21 %19 %
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„ От икономическа гледна точка това е дялово участие,“ казва Христо Стойков, ръководител на отдела 
на ЕИБ за финансиране на растежа и иновациите. „Поемаме рисковете на притежателите на дялове.“

Дълговото рисково финансиране е известно и като полудялово участие. „Ако компанията фалира, 
губим парите, така както губят и акционерите. Ако успехът е огромен, го споделяме частично,“ зая-
вява Стойков.

По същество, продуктът е заем, отпуснат на компания, чийто балансов отчет създава впечатление за 
неспособност да се обслужва подобен дълг към момента на кандидатстване. ЕИБ съумя да внедри инстру-

мента в пълен размер по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции 
в подкрепа на иновативни компании с бързи темпове на растеж. „Бързо развива-
щите се компании са нов вид клиент за банката и всяка сделка по този инструмент 
се сключва с изцяло нов клиент за банката,“ подчертава Стойков. За да стигнат 
бързо средствата до клиентите, Съветът на директорите на ЕИБ възложи на Управи-
телния комитет да одобрява рисковите сделки при положение, че те отговарят на 
критериите за допустимост за инвестиране в иновации.

„Наложи се да бъдем по-гъвкави при одобряването на тези 
сделки, наложи се и да станем по-приспособими,“ добавя Стой-

ков. „Всяка сделка е различна. Всяка сделка е уникална.“

Христо Стойков
Н-к отдел „Финансиране на растежа 

и иновациите“

ПТИЦА ЛИ Е? 
САМОЛЕТ ЛИ Е? 
РИСКОВО ДЪЛГОВО 
ФИНАНСИРАНЕ!

В резултат на европейската икономическа криза малките и средните инова-
тивни предприятия не можеха да намерят необходимия капитал за разширя-
ване на дейността си. Положението бе тежко на целия континент и поради 
това ЕИБ бе принудена да изобрети спасително средство – „супер герой“. 
Смелият нов финансов продукт действа там, където другите се страхуват да 
навлязат и спасява иновативни предприятия из цяла Европа от недостига на 
средства. Дълговото рисково финансиране е продукт на ЕИБ, който съчетава 
характеристиките на заем и дялово участие. Основната му черта - възвраща-
емостта на инвестицията на ЕИБ е съобразена с резултатите, постигнати от 
компанията, без това да разводнява участието на основателите.

4

“ Всяка сделка е 
различна. Всяка 
сделка e уникална ”
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Нововъведенията могат да крият рискове. Все пак, ако никой досега не е 
опитвал да прави дадено нещо, не се знае какво ще се получи. И именно 
тук се намесва Европейският фонд за стратегически инвестиции.

5 ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА

С ъгласно Инвестиционния план за Европа, известен като „Плана Юнкер“, Групата на ЕИБ и Евро-
пейската комисия заедно заделиха 21 млрд. евро за гаранционна програма, наречена „Европей-

ски фонд за стратегически инвестиции“ (ЕФСИ). Подкрепата от ЕФСИ позволява на банката да инвес-
тира в по-рискови и по-иновативни проекти, които нерядко разполагат с нематериални активи и 
ограничен опит.

През 2018 г. Групата на ЕИБ постигна първата си амбициозна цел по линия на ЕФСИ и преизпълни 
първоначалната задача да привлече 315 млрд. евро инвестиции за срок от три години. Когато край-
ният срок изтече през юли, сумата възлизаше на 334 млрд. евро. Очакванията са това да увеличи БВП 
в ЕС с 1,3 % до 2020 г. и да създаде 1,4 млн. работни места. Тези инвестиции ще имат и дългосрочно 
структурно отражение върху производителността и конкурентоспособността. Според макроиконо-
мическия анализ на въздействието, направен от икономистите на ЕИБ и Съвместния изследовател-
ски център на Европейската комисия, благодарение на тези операции към 2036 г. БВП в ЕС ще 
нарасне с още 0,9 % и ще бъдат създадени близо 800 000 работни места

Затова не бива да се учудваме, че законодателите в Европа решиха да увеличат гаранциите и да 
удължат действието на ЕФСИ до 2020 г., като новата цел е 500 млрд. евро.

Какво е цялостното въздействие на банката?

„Когато изграждате широколентова мрежа за по-високоскоростен интернет, вие не само наемате хора за изкопни дейности и за 
полагане на кабели, но повлиявате на наемането на работна ръка, която произвежда фиброоптичните кабели, както и на стоките, които 
тя закупува с доходите си,“ обяснява Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ. „В по-дългосрочен план създавате не само заетост за 
строителните работници и за производителите на вложените материали, по-високоскоростният интернет способства появата на нови 
услуги и възможно отмиране на съществуващи такива. Той допринася за конкурентоспособността и стопанската дейност.“

Тази икономическа дейност има всеобхватно и дългосрочно отражение, което остава незабелязано, ако вземете предвид самия проект, 
а всъщност води до икономически ръст и работни места. За да оценят този ефект, икономистите на ЕИБ обединиха усилията си със 
Съвместния изследователски център с цел разработване на модел. Всеки от проектите на Групата на ЕИБ става част от модела с 
подробна проектна информация като размер на инвестицията, срок на проекта и на заема, характеристики на сектора на инвестиране. 
По прогнози, последните данни за подписаните през 2017 г. проекти предвиждат създаване на допълнителни 650 000 работни места и 
увеличение на БВП в ЕС с 0,7 % до 2036 г. - трайно въздействие върху икономиката на Европа. Лавинообразният ефект е още 
по-осезателен в по-кратки срокове. Очаква се направените през 2017 г. инвестиции с помощта на Групата на ЕИБ да увеличат БВП на ЕС 
с 1,1 % до 2021 г. и да създадат близо 1,2 млн. работни места.

РЕАЛИСТИЧЕН ЛАВИНООБРАЗЕН ЕФЕКТ
Дебора Револтела

Директор, 
икономически отдел
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„ Погледнато отстрани, можем да кажем, че иновациите са пренос на научните разработки в тех-
нологии, продукти или процеси, нещо което подлежи на защита под формата на патенти, 

например,“ казва Фелиситас Ридл, ръководител на отдела на ЕИБ за биологични науки. „Важно е 
след това придобитата интелектуална собственост да намери приложения. Не е достатъчно да 
покажеш нещо ново, то трябва да обслужва някаква цел.“

Тази цел има различни проявления. Това може да са ползите за здравето на пеленачетата, които се 
хранят с изкуствено мляко с естествени добавки, произведени от Jennewein, компания, финанси-
рана от ЕИБ през миналата година. Или по-големия капацитет на батериите на електромобили, 

КЪДЕ ПРОДАВАТ ИНОВАЦИИ?

ЕИБ инвестира привлечените на финансовите пазари средства в четири 
основни области: инфраструктура, околна среда, малки и средни пред-
приятия и иновации. Какво точно представляват иновациите и как се реа-
лизират с финансови средства?

6

Отвъд четирите области от политиката като инфраструктура, околна среда, МСП и иновации, 
ЕИБ има два приоритета, които преминават през всички области на политиката: мерки за 
климата и сближаване. Мерките за климата включват усилията за намаляване на 
емисиите от въглероден диоксид и подпомагане на обществата и на екосистемите, за да се 
приспособят към изменението на климата. Сближаването включва първоначалната визия 
на ЕС за подпомагане на по-необлагодетелстваните европейски региони, за да повишат 
жизнения си стандарт. Някои от проектите преследват множество цели едновременно. Така 
например, през 2012  г. ЕИБ финансира хърватската компания Rimac чрез заем с 
посредничеството на HBOR, Хърватската национална банка за развитие в подкрепа на малки 
и средни предприятия и компании със средна капитализация. По-късно, през 2018 г. ЕИБ 
отпусна директен заем на Rimac за разширяване на изследователската и развойната дейност 
и по този начин подкрепи иновациите. Тъй като дейността на компанията поощрява 
използването на електромобили, заемът попада сред мерките за климата. Наред с това, 
Rimac попада и в категорията „сближаване“, като създава работни места в Хърватия.

В ПОЛЗА НА КЛИМАТА И НА СБЛИЖАВАНЕТО
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“ Искаме ЕС да бъде 
източник и реализатор 
на идеи. ”

Фелиситас Ридл
Н-к отдел „Биологични науки“ в ЕИБ

благодарение на акумулаторните батерии, произведени от Rimac, друг бенефициер на нашите кре-
дити. Казано по-общо, целта е икономиката да расте с устойчиви темпове, да се увеличава благосъс-
тоянието на хората и да се създават работни места. Иновациите пряко създават работни места за 
висококвалифицирана работна ръка и косвено увеличават заетостта поради лавинообразния ефект. 
„Трябва да преодолеем изтичането на мозъци от Европа,“ споделя Ридл.

По тази причина финансирането на иновации често означава да се финан-
сират хора с нови идеи и решения. „Осигуряваме средства за капиталови 
разходи като лабораторно оборудване или инвестиции в пилотни произ-
водствени мощности, например,“ добавя Ридл. „Обикновено, обаче, основ-
ните разходи за иновации по изследователски и развойни проекти са за 
подхранване на идеите на самите хора, т.е. разходи за заплати.

От счетоводна гледна точка, мозъчната дейност и интелектуалната собственост попадат в категори-
ята на нематериалните активи, чиято стойност трудно се определя и защитава. Поради това банките 
не са готови да приемат подобни активи като обезпечения по заеми и в последствие иновативните 
компании трудно получават финансиране. ЕИБ запълва тази празнота в Европа. Банката на ЕС разпо-
лага с богат портфейл от финансови продукти за различните етапи на иновационната дейност, от 
заеми за университети, които изграждат изследователска инфраструктура, до новосъздадени ком-
пании и вложения в големи компании за разширяване на иновационните разработки.

„Правителствата в Европа често използват публични средства за покриване на изследователските 
разходи на начален етап, но добрите идеи след това отиват другаде, поради неспособността на еко-
системата да пренесе отличните научни разработки на приложното поле, защото финансовите 
потребности нарастват,“ добавя Ридл. „Ползите се прехвърлят в чужбина, където има пари.“

„Искаме ЕС да бъде източник и реализатор на идеи,“ казва тя. „Така че ползите да се върнат на обще-
ството тук.“
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Б лагодарение на електрификацията автомобилите стават по-опростени. Електромобилите имат 
по-малко компоненти от тези с двигатели с вътрешно горене, а технологиите за повечето 

подобни компоненти достигнаха етап на зрялост. С едно изключение: акумулаторните батерии.

„Днес батериите са основната пречка за масовото навлизане на електромобилите. Батериите никога 
не са предвиждани за серийно, търговско производство в автоприложения и разходите остават 
високи,“ обяснява Пофантис. Освен това, енергийният запас на автомобилните акумулаторни батерии 
(което предопределя класа на автомобила) е ограничен, което поражда така-наречените „продуктови 
опасения“ сред потребителите, и по-конкретно страха, че ще останат в безизходица в аварийното 
платно без зарядна станция.

Пофантис твърди, че това поражда класическата дилема за кокошката и яйцето: без достатъчен брой 
електромобили на пътя, няма икономически стимул за изграждане на мрежи от зарядни станции. От 
друга страна, малкото зарядни станции обезкуражават хората да купуват електромобили. Все пак има 
развитие. През 2018 г. ЕИБ подписа първия транш от заем в размер от 115 млн. евро за Enel X, италиан-
ска компания, която монтира зарядни станции за електромобили из страната.

„Изграждаме инфраструктурата, защото смятахме, че щом направим това, пазарът ще тръгне. Точно 
това се случи,“ казва Алберто Пилия, ръководител на мобилността за електронни превозни средства 

в Enel X. “Продажбите на електромобили се удвоиха за няколко месеца.“

Акумулаторните батерии за електромобили се произвеждат почти изключително извън ЕС 
и Европа зависи от Япония, Китай и Корея. Шведската Northvolt се опитва да промени това. 
През 2018 г. ЕИБ подписа заем в размер от 52,5 млн. евро за Northvolt за демонстрационна 
фабрика, което ще позволи на промишлените партньори на компанията да провеждат 
изпитания на нейната литиево-йонна батерия. Gigafactory ще наеме до 2 500 души.

Петер Карлсон, основателят на Northvolt се завърна в Швеция през 2017 г., след като повече 
от половин десетилетие бе живял в Пало Алто, Калифорния, където е бил ръководител на 

световната мрежа от доставчици на Тесла. „Искам да съм двигател на промяната и да тласна Европа 
напред“, казва Карлсон.

За Northvolt Швеция е с добро местоположение, защото има съществени суровини, необходими за 
производството на батерии като графит и никел. Освен това разполага с евтина електроенергия от 
ВЕЦ и много съвременни пристанища за износ на батерии за цяла Европа и за други направления. Ком-
панията дори се надява да рециклира стари акумулаторни батерии и да намали нуждата от други 
минерали като кобалт.

КОЕ Е ПЪРВО - КОКОШКАТА 
ИЛИ БАТЕРИЯТА?

Според Арис Пофантис, главният инженер на ЕИБ в отдела за цифровизация и 
малки предприятия, две мощни тенденции дават облика на автомобилостро-
енето в днешно време. Това са електрификацията и автономното шофиране.

7

“ Искам да 
съм двигател на 
промяната и да 
тласна Европа 
напред. ”
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НАЙ-БЪРЗИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
АВТОМОБИЛ В СВЕТА – 
И ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА?

8

„Когато започвах работа електромобилите бяха считани за грозни и 
бавни,“ казва Мате Римач. „Исках да докажа, че те могат да са забавни, 
вълнуващи и бързи, по-бързи дори от автомобил с двигател с вътрешно 
горене, и си казах: Искам да си направя собствен автомобил.“

Р имач построява собствен автомобил и създава собствена автомобилна компания. Rimac е един-
ственият местен производител на автомобили в Хърватия, който произвежда акумулаторни 

батерии по новаторска технология. Пуснат на пазара през 2011 г., автомобилът на Rimac, наречен 
Concept One, тогава е най-мощният, технически изправен електромобил в света, който ускорява от 
0 до 60 мили в час за 2,5 секунди.

Запленен от електрониката и автомобилите от ранна възраст, Римач пре-
връща новосъздадената гаражна компания във водеща в разработките за 
електронна търговия и за технологии за батерии. Първоначалният екип на 
Rimac се състои от шест души в малък град близо до Загреб, докато днес 
има 400 служители от 26 държави и се разраства с бързи темпове.

Подобен скоростен растеж изисква значителни инвестиции. ЕИБ подкрепи 
Rimac първоначално със заем за HBOR, националната хърватска банка за 
развитие, която предоставя средства от ЕИБ на малки и средни дружества. 
През декември 2018 г. ЕИБ подписа договор за заем с Rimac с полудялово 
участие в размер от 30 млн. евро за изследователска и развойна дейност. 
ЕИБ не финансира разработването на определени модели автомобили, но 
финансира обощоприложими технологии за чист транспорт.

Приносът на Rimac за европейското електрическо автомобилостроене се простира далече отвъд спе-
циализираните спортни автомобили. „Автомобилът Concept One е източник на приходи за компанията 
и рекламна витрина за технологията,“ казва Арис Пофантис. „Ако имате електромобил от висок клас 
като Concept One, хората ще започнат да гледат на електромобилите с други очи.“

Технологията на Rimac има и по-широко приложение, според инвестиционния специалист на ЕИБ, 
Александър Михайлович: „Една и съща технология може да бъде влагана не само в спортни автомо-
били, но и във влакове, автобуси и дори инвалидни колички.“

“ Една и съща 
технология може да 
бъде влагана не само в 
спортни автомобили, 
но и във влакове, 
автобуси и дори в 
инвалидни колички.“ ”
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Е лизабета следва медицинско приборостроене в университета в Загреб и работи в тази област, 
но не вижда много възможности за растеж в кариерата у дома. „Отначало си мислех, че няма да 

мога да си намеря работа в Хърватия, особено предвид малкото работни места по специалността 
ми,“ казва тя. „Мислех да напусна страната, но много ми се искаше да остана в 
Хърватия, близо до семейството и приятелите.“

Вижда обява за административна работа за инженер по системи за батерии в 
Rimac. Независимо от ограничените си познания за автомобили, още по-малко 
за електромобили, тя кандидатства. „Истински важното за мен бе екологичния 
облик на компанията,“ казва Елизабета.

За Елизабета околната среда е важна. Все пак, като член на клуба по гмуркане 
тя е част от кампанията за почистване на адриатическото крайбрежие и хър-
ватските езера.

Набиращите персонал в Rimac оценяват всеотдайността й и я наемат. В отдела работи само още 
една жена. Първата й задача: батерии за състезателен електромобил за испанската SEAT. Колебае 
се как ще работи в сфера, доминирана от мъже, но колегите й се оказват много добронамерени. 
„Задавах въпроси, учех у дома след работа и скоро схванах нещата с помощта на колегите,“ 
спомня си тя.

Днес, след като е повишена в младши инженер, специалист по акумулаторни батерии тя работи по 
полуавтономно движещ се спортен автомобил на Rimac, наречен Concept 2, чиято максимална скорост 
е 412 км/ч. „Действително се гордея, че работя в компания, която е част от промяната в света, компа-
ния, която влияе положително на света и на околната среда,“ казва тя „и че всичко това се случва в 
малък град и в малка страна като Хърватия.“ 

ПО-ЧИСТО АДРИАТИЧЕСКО 
МОРЕ И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

Когато Елизабета Жалач се ражда в Дурдевац, град с население от 
6 000 жители в Северна Хърватия, родителите й все още са използвали 
съветска Лада. Днес тя работи по един от най-бързите автомобили в света.

9

Елизабета Жалач
Младши инженер, специалист по 

акумулаторни батерии в Rimac

“ Истински 
важното за мен бе 
екологичния облик 
на компанията. ”
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От малък шведски остров до село в Сенегал, ЕИБ е част от битката за 
мерки за климата и приобщаващо развитие. Ще водим тази битка, докато 
успеем да осигурим устойчивост в бъдещето. 

Ранното детство на Хелена Мюлер 
на малък остров в Северна Европа 
предопределя професионалния й 
път във финансирането в 
областта на околната среда 
и климата.

Alecta, един от най-големите 
купувачи на новите облигации за 
устойчивост на ЕИБ, не 
предприема инвестиция, ако тя 
нанася значителна вреда на 
околната среда.

1

2

3

4

В малките градове в 
Северен Египет лошите 
санитарно-хигиенни 
условия разболяват 
децата и замърсяват 
водоемите и морето.

Новите облигации на ЕИБ за 
устойчивост (Sustainability 
Awareness Bonds) подкрепят 
мащабни проекти, които 
подобряват живота на 
милиони хора.

УСТОЙЧИВОСТ

ДЪЛГИЯТ И НАЛОЖИТЕЛЕН ПЪТ
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Светът трябва да направи нещо 
повече, за да създаде 
устойчивост в бъдеще. За да 
изпълни своето 
предназначение, ЕИБ 
инвестира мощно в мерки 
за климата.

Като малка, Сукейна Ба вървяла 
много километри всеки ден 
заедно с баба си, за да помага на 
нуждаещите се. Днес тя се бори 
за правата на жените и 
икономически възможности в 
Сенегал и в други региони.

5

6

7
Фондация Grameen 
Crédit Agricole отпуска 
малки заеми в селските 
райони на Африка за 
преодоляване на 
бедността и в помощ 
на жените.
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Израснала на малкия шведски остров Оланд, Хелена Мюлер си спомня пре-
дупреждението на учителите за намиращото се в близост Балтийско море, 
страдащо от замърсяване с отпадъчни води, промишлени отпадъци и хими-
кали. „Когато си израснал на специално място като остров Оланд, си заоби-
колен от море, небе и природа, и е съвсем естествено да си истински загри-
жен за околната среда,“ казва Мюлер, която е признателна на учителите си 
и на островния живот за професионалния избор да финансира околната 
среда и устойчивостта. 

ОТРАСНАЛА НА 
СПЕЦИАЛНО МЯСТО

М юлер, която живее близо до Стокхолм, наскоро напусна консултантската си длъжност в областта 
на устойчивостта в счетоводната фирма KPMG, за да помага на новосъздадени дружества при 

внедряване на цифрови технологии и устойчиви работни процеси. Тази година тя подпомогна създава-
нето на нова технологична фирма, наречена Doconomy. Шведската компания разработва мобилна бан-
кова услуга, която позволява на хората да проследяват как влияят на климата и да компенсират това чрез 
инвестиции в екологични проекти или чрез влагане на спестяванията си във фондове за устойчивост. 

„Според мен, когато говорим за кризата с климата, е много важно да изведем на преден план отраже-
нието на глобалното затопляне и на изменението на климата върху хората по света,” казва тя. „Вредим не 
само на природата, но и на други хора. Всяко човешко същество има право на достоен живот.“

Мюлер се радва, че пенсионният й фонд, който се управлява от шведския мениджър на фондове Alecta, 
инвестира в екологичните облигации на ЕИБ. Alecta е един от най-големите купу-
вачи на новите облигации на банката на ЕС за устойчивост, емитирани през 2018 г. 
„Смятам, че е чудесно пенсията ми да се управлява по този начин,“ казва тя. „Едно от 
най-важните решения, което можете да вземете за ограничаване на отрицателното 
въздействие върху планетата, е да инвестирате в устойчивост, ефектът може да 
бъде огромен.“

Според Мюлер, финансовите институции трябва да отделят повече време, за да 
образоват обществеността по темата за отговорното инвестиране, както и да се ста-

раят да разясняват онова, което се крие зад данните.

ЕИБ полага големи усилия да докаже, че нейните „зелени облигации“ смекчават последиците от измене-
нието на климата и облигациите за устойчивост постигат желания ефект. Банката е първият емитент, раз-
работил подробни правила за отчитане на ефекта от финансираните със „зелени 
облигации“ проекти и бе двигател за разработването на хармонизирана рамка за 
отчитане на ефекта, постигнат от всички емитенти на „зелени облигации“.

„Банките са така обсебени от парите и финансовата страна на 
нещата, и инвестирането на парите,“ казва тя. „Невинаги се 
замислят за участието на общността, за разясняване на случ-
ващото се, за личния елемент и истории.“ 

“ Не може да не си 
истински загрижен за 
природата, когато си 
заобиколен от нея. ”

1

Хелена Мюлер
Екопредприемач
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Шведският мениджър на пенсионни фондове Alecta от десетилетия полага 
грижи за отговорното инвестиране, но преди три години възлага тази 
задача на един човек. Петер Лоу работи като ръководител на проекти и ана-
лизатор на риска в Alecta от 15 години, преди да поеме тази нова роля. Лоу 
следи дали Alecta неизменно отчита екологичните и социалните фактори, 
както и устойчивостта при избора на инвестиции. Работата е отговорна. 
Alecta е най-големият мениджър на пенсионни фондове за служители в 
Швеция и представлява водещи компании като Volvo, ABB и Ericsson.

“ Предпочитаме 
в нашия портфейл 
да има „зелени“ и 
устойчиви активи. ”

2 ДЪЛГ ДА СЕ 
СЪХРАНИ БЪДЕЩЕТО

О сигуряването на печалба за клиентите и опазването на околната 
среда не си противоречат според Лоу. „Непрекъснато обсъждаме 

тази тема. Двете цели не са взаимоизключващи се. Ако сте дългосрочен 
инвеститор в същинския смисъл на думата, трябва да отчитате не само 
финансовите данни, но и обществото, климата, околната среда, защото 
всички тези аспекти ще се отразят на вашата инвестиция.“

Alecta не помисля за инвестиция, ако тя не е устойчива или не отговаря на модела на фонда за 
устойчиво инвестиране.

„Не сме благотворителна организация, но предпочитаме в нашия портфейл да има „зелени“ и 
устойчиви активи. Клиентите ни очакват това и ние искаме да го правим,“ казва Лоу.

Alecta управлява 85 млрд. евро пенсионни вноски на 2,4 млн. частни клиенти и на 34 000 корпора-
ции. Тя държи 3 млрд. евро в „зелени облигации“ и 450 млн. евро в други инвестиции в устойчивост. 
Дружеството е сред най-големите купувачи на новите облигации на ЕИБ за устойчивост, когато 
първата емисия в размер от 500 млн. евро е пусната през септември. Alecta е водещият инвеститор 
със закупени облигации на стойност 50 млн. евро. 

„Ценим прозрачността в отношенията ни с ЕИБ,“ допълва Лоу.

Петер Лоу
Ръководител на отдел за отговорно 

инвестиране в Alecta 
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В одата е ценен ресурс, но финансирането й струва скъпо предвид мащабната инфраструктура за 
пречистване и доставяне до домакинствата и дружествата. Един от най-новите продукти на ЕИБ, 

облигациите за устойчивост, ще финансират водни проекти в Европа и другаде, като Източна Африка или 
Северен Египет, където в селските райони и в някои градове липсва питейна вода и канализация. Обли-
гациите за устойчивост продължават традицията на „зелените облигации“ на банката и ще допринесат 
за някои от целите на ООН за устойчиво развитие. 

Първата емисия облигации на ЕИБ за повишаване на информираността за устойчивостта бе пусната през 
септември и привлече 500 млн. евро за финансиране на проекти в социалната и екологичната област 
извън темата за изменението на климата. Словосъчетанието „повишаване на информираността“ в наз-
ванието е заимствано от облигациите за повишаване на информираността за климата, които бяха еми-
тирани през 2007 г. като първата емисия „зелени облигации“. 

ЕИБ се надява облигациите за устойчивост да повторят успеха на „зелените облигации“, които привля-
коха над 23 млрд. евро за период от 11 години и спомогнаха за появата на световен пазар за „зелени 
облигации“ в размер на 400 млрд. евро.

Облигациите за устойчивост на ЕИБ ще бъдат съпроводени от подробна отчетност като например за 
броя лица, получили достъп до течаща вода, благодарение на инвестицията. „В Малави може би 
10 000 души живеят в гетата и разчитат на вода от един кладенец,“ казва Томас ван Гилст, ръководител на 
отдела за водно стопанство в ЕИБ. „Най-после ще можем да свържем водопровода с централната сис-

тема и всички разходи по свързването на отклоненията са допустими за финанси-
ране чрез облигациите за устойчивост.“

Един от първите проекти на ЕИБ, финансиран чрез облигациите за устойчивост, ще 
изгради и модернизира пречиствателни станции за отпадъчни води в района на 
Кафир Ел Шейх в Северен Египет, където много хора не са свързани към централ-
ната канализация. Проектът ще подобри качеството на живот и околната среда за 
население от близо 470 000 души. „Проектът в Египет ще промени ежедневието на 
огромен брой хора,“ казва Патрисиа Кастеярнау, икономист по водоснабдяване 
от ЕИБ.

В бъдеще, облигациите вероятно ще излязат извън темата за водоснабдяване и ще 
обхванат социалния сектор, здравеопазване, образование или устойчиво 
градоустройство.

НОВИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ В БЪДЕЩЕ

Финансиране на чиста питейна вода за милиони хора

3

“ Облигациите 
не влияят пряко 
на живота на 
хората. Правят го 
проектите. ”

Патрисия Кастеярнау
Икономист по водоснабдяване, ЕИБ
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ЦЕЛИ НА ЕИБ ПО ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНИ 
С ОБЛИГАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВОСТТА

– Достъп до водоснабдяване и канализация
– Контрол и предотвратяване на замърсяването
– Опазване на природните богатства
– Управление на риска от природни бедствия

ПРЕЗ 2018 Г. „ЗЕЛЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ“ 
НА ЕИБ ПОДКРЕПИХА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВОСТТА, ПО СТРАНИ

Белгия, Нидерландия, Люксембург Скандинавски страни Азия
Обединено 
Кралство

Италия

Франция

28 % 21 % 18 % 13 % 3 %3 %

Други

44
проекта

16
държави

1,7 млрд. евро 
в инвестиции
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В селските райони на Египет едва 18 % от домакинствата са свързани с централната канализация, 
а 12-15 % от населението няма водопровод. Санитарните проблеми причиняват заболявания, 

най-вече сред децата. Липсата на безопасна вода и санитарни условия превръща диарията в осно-
вен здравен проблем сред малките деца в селските райони на Египет.

„Египет се опитва да се промени,“ казва Мария Диаманти, инженер по водоснабдяване в ЕИБ. „Има 
много проекти в провинцията и ще е нужно време, за да се осигурят качествени санитарно-хигиенни 
услуги навсякъде. Подобряваме живота, малко по малко.“

Наскоро започнал проект в Египет изгражда и обновява пречиствателни станции за отпадъчни води 
в Кафир Ел Шейх в Северен Египет, близо до Средиземно море. Египет ще изгради или ще разшири 
пет пречиствателни станции за отпадъчни води и ще инсталира 694 км канализационни тръбопро-
води. Така ще се подобрят санитарните условия и ще се осигури напояване за близо 470 000 души, 
както и ще се ограничи замърсяването на река Нил, Средиземно море и близкото езеро Бурулус, 
което подсигурява 70 % от риболовната промишленост в страната.

ЕИБ одобри заем в размер от 77 млн. евро за проекта на стойност 160 млн. евро. Подкрепата идва от 
новите облигации за устойчивост на ЕИБ. Облигациите, които бяха емитирани от банката за първи 
път през септември, подпомагат социални, зелени и екологични проекти по света. „В Египет има 

огромен недостиг на инвестиции за канализация,“ казва Патрисия Кастеярнау, 
инженер по водоснабдяване в ЕИБ. „Този проект ще осигури достъп до сани-
тарни услуги на хиляди хора, но ще има много други ползи за напояване, огра-
ничаване на замърсяването, по-чисти канали. Екологичният и социалният отпе-
чатък в Египет ще бъде впечатляващ, а именно това целим с облигациите за 
повишаване на информираността за устойчивостта.“

ПО-ДОБРИ САНИТАРНИ 
УСЛОВИЯ - ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА

През последните няколко десетилетия санитарно-хигиенните условия и снаб-
дяването с питейна вода са се подобрили в по-големите градове на Египет, но 
в по-малките градове положението е различно. В селските райони много дома-
кинства не са свързани с канализацията. В някои райони дори няма централна 
канализация. Повечето домакинства и фирми ползват септични ями, чието 
съдържание понякога се излива в канали или помийни ями. Обичайна прак-
тика е отпадъчните води да се просмукват в почвата или в Средиземно море.

4

“ Подобряваме 
живота, малко 
по малко. ”

Мария Диаманти
Инженер по водоснабдяване, ЕИБ
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5 УСТОЙЧИВОСТ В 
ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

О т дълги години устойчивото развитие е на предно място в списъка на ЕИБ, но сега придобива 
още по-голяма тежест, след като ООН одобри 17 цели за устойчиво развитие за слагане край 

на бедността и глада, за повишаване качеството на здравеопазването и образованието, за мер-
ките срещу глобалното затопляне и за равенство между половете. Финансовите средства и техни-
ческата помощ на ЕИБ са в подкрепа на проекти за устойчивост в над 160 страни и мобилизират 
частни средства като насърчават и други да се включат подобаващо в дългосрочните инвестиции. 
„Подкрепяме хармоничното развитие в живота на хората в икономически, социален и екологичен 
смисъл,“ казва Марко Берос, водещ инженер в ЕИБ.

Един от основните начини за постигане на устойчивост на нашата планета е 
битката срещу изменението на климата. ЕИБ е най-големият източник на еко-
логично финансиране в света и най-големият емитент на „зелени облигации“. 
Банката инвестира най-малко 25 % от финансовите си средства в мерки за 
климата. Целта на ЕИБ е до 2020 г. да вложи най-малко 35 % от финансира-
нето в развиващите се страни за проекти за преодоляване изменението на 
климата. В периода 2016-2020 г. ЕИБ ще вложи 100 млрд. евро в инвестиции, 
свързани с климата - значителен принос за постигане целите на Парижкото 
споразумение. По думите на Моника Скатаста, ръководител на отдела за 
околна среда, климат и социална политика в ЕИБ, за да постигне тези цели, 
банката придава масовост на дейностите за климата. „Полагаме усилия до 
2020 г. всички наши операции да отчитат изменението на климата и да са в 
съответствие с Парижкото споразумение.“

“ Полагаме усилия 
до 2020 г. всички 
наши операции да 
отчитат изменението 
на климата и да 
са в съответствие 
с Парижкото 
споразумение. ”

Моника Скатаста
Н-к отдел „Околна среда, 

климат и социална политика“

1,1 млрд. евро Приспособяване към изменението на климата

4,1 млрд. евро Възобновяема енергия

2,7 млрд. евро Енергийна ефективност

1,1 млрд. евро  Научно-развойна дейност и иновации

6,0 млрд. евро Нисковъглероден транспорт

1,2 млрд. евро  Други мерки за облекчаване 
изменението на климата 

Общо инвестиции в мерки за климата - 

16,2 МЛРД. ЕВРО 
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Сукейна Ба
Предприемач по микрофинансиране

С укейна Н‘Диайе Ба губи баща си на шест години. Майка й е принудена да се върне в училище, за 
да си намери по-добра работа, за да издържа единствената си дъщеря. Сукейна е прехвърляна 

от една къща в друга по селата и в общностите в Сенегал, живее с лели, баби и дядовци.

Трудното детство я приучава да бъде независима и да се сработва с всякакви хора. Израства като 
радетел за правата на жените и за устойчиво развитие в страната си и в цяла Африка. „Когато бях 
малка придружавах баба, когато посещавахме различни хора,“ казва Сукейна, която днес е на 68 г. 
и живее в Дакар. „Тя непрестанно помагаше на хората и винаги изминаваше километри на ден 

заради тези посещения. Понякога изминаваше дълги разстояния само, за да 
ги поздрави. Тя ме научи колко важно е да си съпричастен.“

През изминалите десетилетия Сукейна многократно проявява съпричастност. 
През 1987 г. решава да отпусне малки заеми от собствените си средства на 
жените по пазарите. Помага им да започнат дейност по продажбата на храни 
и други стоки или шивашки услуги. Образова ги за смисъла на продажбите, 
печалбата и разходите. Превръща тази идея в микрофинансова институция, 
наречена „Делово развитие за жените в Африка“, която днес помага на жените 

в Сенегал и изгражда стабилни връзки по цял свят с други микрофинансови организации. Тя е 
един от създателите на Мрежата на алтернативните финансови институции, световна група от 
микрофинансови организации, които помагат на развиващите се страни да оказват помощ на 
жените, бедните и живеещите в селски райони.

„Жените в Сенегал израстват силни, но не получават финансова помощ. Затова създадох моята 
организация,“ казва Сукейна. „Знаех, че трябва да направим нещо повече, за да им предоставим 
възможности и достъп до финансови средства, за да се влеят в икономиката.“

Сукейна е член на управителния съвет на фондацията Grameen Crédit Agricole, организация, според 
която приобщаващото микрофинансиране е най-добрият способ за изкореняване на бедността и 
за даване тласък на икономиката в развиващите се страни. ЕИБ подпомага Grameen със заем от 
12 млн. евро.

АКТИВИСТ ОТ ДЕТСТВО

Сукейна Ба се превръща в пръв радетел за правата на жените като върви 
по стъпките на своята баба

6

“ Животът на 
дребните земеделски 
стопани е 
много труден. ”
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Grameen осигурява по-добри здравни грижи, водоснабдяване и канали-
зация в селските общности по цял свят.

К огато стане дума за бъдещето на Африка, Ерик Кампос мълчи дълго преди да заговори. „Бъде-
щето на Африка може да бъде успешно или да се превърне в ужасен провал“, казва той.

Кампос е изпълнителен директор на фондацията Grameen Crédit Agricole, 
организация, която се специализира в предоставяне на микрофинансиране 
за най-бедните райони по света. Фондацията вярва, че малките заеми са 
едни от най-добрите начини за изкореняване на бедността, подобряване на 
икономиката и предоставяне на равни права на жените в развиващите се 
страни. Фондацията обръща особено внимание на селските райони в 
Африка, където е съсредоточена над 80 % от дейността й.

Фондацията е създадена през 2008 г. от френската банка Crédit Agricole 
Group и доверителния фонд Grameen, чийто създател е Мухамад Юнус, 
социален предприемач от Бангладеш, получил Нобеловата награда за мир 
през 2006 г., заедно с банка Grameen за внедряване на микрокредитирането 
за бедни.

Според Кампос по-добрите здравни грижи, водоснабдяване и канализация 
са нещо чудесно за селските райони в Африка, но неговата организация се 
стреми да докаже, че предоставянето на малки заеми при изгодни лихви на жени и земеделци са 
един от най-добрите начини за постигане на устойчивост в тези райони. Малките заеми за жени 
помагат на семействата и децата да водят по-здравословен живот. Според него, финансирането на 
земеделски стопани помага на цялата общност.

Отпуснатите от ЕИБ 12 млн. евро заеми за фондация Grameen Crédit Agricole финансират микрофи-
нансовите институции в Западна Африка. Фондацията работи активно в 38 страни и е отпуснала над 
200 млн. евро под формата на заеми за близо 90 микрофинансови институции в света. Голяма част 
от ползвателите на тези микрозаеми живеят в селски райони.

ФОНДАЦИЯ ЗА 
МИКРОКРЕДИТИРАНЕ, КОЯТО 
ПРЕОДОЛЯВА БЕДНОСТТА 

7

“ Чрез кредитиране 
на местни 
институции, които 
разпределят 
средствата в 
своите територии 
ние подпомагаме 
икономическата 
независимост на 
отделните хора. ”

Ерик Кампос
Изпълнителен директор, Фондация Grameen

Crédit Agricole 
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Равнопоставеността между половете е икономически обоснована с оглед 
на световната икономика. Според доклада на McKinsey Global Institute, ако 
жените участват пълноценно в икономиката, до 2025 г. световният БВП 
може да нарасне с още 12 трл. щ.д. По-голямото равенство между поло-
вете се отразява положително на жените, на техните семейства, общно-
стите, в които живеят и в крайна сметка на бизнеса и на икономиката. 
През 2018 г. ЕИБ изведе като водещо начало равенството между половете 
и икономическото овластяване на жените с редица проекти, инициативи 
и партньорства.

1

Джулия Чеймбърс
Старши специалист по социално развитие, ЕИБ

Промяна в 
равенството на 
половете и в 
климата: 
(Възобновяема) 
момичешка 
енергия.

2

Повече от дреха: училище за 
моден дизайн в Етиопия изгражда 
предприемаческа мрежа.

“ Трябва внимателно да разработваме 
всички свои проекти, за да има полза както 
за жените, така и за мъжете. Става дума и за 
избор на правилния сектор, тъй като някои 
ще създадат по-благоприятна среда за 
равенство между половете. ”

САМО ОПИТАЙТЕ 
ДА ПРЕНЕБРЕГНЕТЕ 
ПОЛОВИНАТА ПЛАНЕТА

РАВЕНСТВО МЕЖДУ 
ПОЛОВЕТЕ
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Мария Шоу-Бараган
Н-к отдел „Глобални партньори“, ЕИБ

4

СТРАТЕГИЧЕСКА СИЛА

Стратегията на ЕИБ за равенство между половете и за 
икономическата независимост на жените цели да постави 
правата на жените и момичетата в центъра на своята 
дейност, за да продължи да допринася за програмата на 
ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и по-конкретно за 
цел № 5 за устойчивото развитие, а именно „постигане на 
равенство между половете и овластяване на жените 
и момичетата.“

“ Жените са носители на промяната. 
Овластяването на жените ще 
помогне на всички ни да се справим 
с належащите предизвикателства: 
мерки за климата, незаконната 
миграция и постигане на целите за 
устойчиво развитие. ”

Фонд за 
микрофинансиране 
дава сила на жените 
в Йордания.

3

В авангарда на изкуствения интелект 
и здравеопазването. Пептиди и 
жена предприемач.
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Сара Мохамед
Основател на Next Fashion Design

ДИЗАЙН ЗА БЪДЕЩЕТО

В Етиопия дори да не сте запалени по модата, най-вероятно вече сте чували за Next Fashion 
Design, една от водещите школи за дизайн в страната. Успехът й се дължи на Сара Мохамед, 

която е известна с неповторимия си подход към традиционното етиопско облекло и с творческия 
заряд в шивашкото поприще.

Манекенка станала дизайнер, Мохамед създава Next Fashion Design през 2013 г. и оттогава се труди, 
за да извоюва собствено място в модната индустрия. По-важното е, че насърчава своите студенти 
да направят същото.

Учебните програми в школата продължават между три месеца до две години и 80 % от обучаващите 
се са жени. През есента на 2018 г. Мохамед получава заем от етиопската банка ENAT, с подкрепата 
на кредитна линия от ЕИБ. „Ако овластя една жена, тя ще вдъхнови друга жена и тази жена ще 
вдъхне сила на още една,“ казва Мохамед. „Това е като верижна реакция, израстваме заедно.“

ЕИБ също така финансира Проекта за развитие на жените предприемачи в Етио-
пия. Проектът финансира микро- и малки предприятия, изцяло или частично при-
тежавани от жени. Началото е положено през 2013 г. със заем от 50 млн. щ.д. от 
Световната банка и впоследствие постъпва държавно финансиране от Италия и 
Япония, а през ноември 2018 г. и от ЕИБ, в размер от 30 млн. евро под формата на 
дългосрочен заем. Проектът „осигурява средства за този бързо развиващ се, но 
слабо подпомаган сегмент,“ казва Енрико Пини, инвестиционен експерт в ЕИБ, 
който отговаря за проекта.

Проектът е образец за новаторство подобно на школата за моден дизайн на Сара.

“ Това е като 
верижна реакция, 
израстваме заедно. 
Ако овластя 
една жена, тя ще 
вдъхнови друга 
жена и тази жена 
ще вдъхне сила на 
още една. ”

1
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Често жените са най-засегнати от последиците от изменението на климата. 
Те, обаче, могат да бъдат и най-ефективни в битката срещу него. Банката 
полага усилия да включи елемента на равенство между половете в теку-
щата си дейност за преодоляване изменението на климата.

“ D-light ми 
осигурява повече 
време за работа и 
повече светлина. ”

2 (ВЪЗОБНОВЯЕМА) 
МОМИЧЕШКА ЕНЕРГИЯ

С илата е на страната на момичетата в Индия. В миналото, в селата в 
индийските щати Телангана и Андра Прадеш домакинствата са страдали 

от режим на тока до 12 ч. на ден. „Нямаше вентилатори и осветление; децата 
учеха трудно. През лятото става много горещо, децата трудно понасят 
жегата. Вентилаторите и осветлението са полезни,“ казва една от многото 
местни жени, които са облагодетелствани от дългосрочния заем от 
150 млн. евро от ЕИБ , предоставен на Индийската агенция за развитие на 
възобновяема енергия.

Новата кредитна линия за 150 млн. е в подкрепа на инвестиция от 500 млн. евро във възобновяема 
енергия и за изграждане на слънчеви и ветрови електроцентрали в Индия. Тези инвестиции в 
Телангана и Андра Прадеш осигуряват на общностите надеждна възобновяема енергия и подобря-
ват живота на жените и момичетата. По-доброто улично осветление дава сигурност на жените 
вечер на улицата и време да учат. Освен това, проектът осигурява чиста енергия на 1,1 млн. индий-
ски домакинства.

Безопасността на жените е важна тема и за големите инфраструктурни проекти. Да вземем метрото 
в Бангалор, един от най-бързо развиващите се градове в света. Жителите на града правят над 
400 000 пътувания на ден с метрото, което означава над 150 млн. пътувания годишно. Линията доня-
къде е толкова популярна поради специалните мерки за жените пътници, въведени след допитване 
до местните жени. Във всеки влак, два от вагоните са предназначени само за жени, което е от осо-
бено значение в най-натоварените часове. „Особено, когато посоката е Mysore Road, става много 
натоварено и знаете, че ще е претъпкано. Тогава жените започват да се притесняват,“ казва една 
от пътничките.

Маргарет Аниянго
Собственик на плод-и-зеленчук в Найроби

По залез слънце магазинът за плодове и зеленчуци на Маргарет Аниянго опустяваше. Вече не е 
така. Комплект за слънчева енергия от компанията D-light осветява нейния щанд отдалече. 
„Независимо от разстоянието клиентите виждат, че все още е отворено, защото свети,“ казва тя. 
D-light предлага цял асортимент от решения за слънчева енергия извън електропреносната мрежа, в т.ч. слънчеви 
панели, зарядни устройства за мобилни телефони, слънчево осветление, контакти, фенери, FM радио и дори 
телевизия. Панелите са лесни за ползване и захранват собствена енергийна мрежа. Освен това са евтини, заради 
системата с предплащане. Засега комплектите са закупени от 200 000 клиенти в Кения. D-light получи 25 млн. щ.д. от 
ЕИБ през март 2018 г. „D-light ми осигурява повече време за работа и повече светлина.“

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА
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В ече 20 години Microfund for Women осигурява финансиране на фирми, собственост на жени в 
цяла Йордания и запълва празнината, оставена от местните банки, които често не са в състоя-

ние да кредитират дребни собственици. Присъствието на този микрофонд променя битието в Йор-
дания. Заемите от Microfund насърчават жените да работят и да се занимават с предприемачество, 
като спомагат за преодоляване на неравенството между половете.

70 % от живеещите под линията на бедността в Йордания са жени. Те печелят по-малко от мъжете, 
нямат почти никакъв контрол над правото на собственост и често носят двойния товар да полагат 
основни грижи за семейството и за прехраната. Microfund работи и със сирийските бежанци, от 
които 1,4 млн. са се заселили в Йордания, заради гражданската война в Сирия.

ЕИБ отпусна нова кредитна линия за 5 млн. евро на Microfund for Women, пре-
димно в помощ на жени предприемачи, самонаетите и групите на микропред-
приемачите, както е в случая с група сирийски жени предприемачи. Кредит-
ната линия на ЕИБ включва заеми за 146 000 получатели, като се очаква 96 % от 
тях да са жени.

Заемът е подкрепен от Инструмента за микрофинансиране за съседите на Юг. 
Този кредитен инструмент, който разполага с 71,3 млн. евро, съчетава собственото финансиране на 
ЕИБ с това от Европейската комисия по линия на Инструмента за инвестиции за съседни страни. 
Кредитната линия е втората за Microfund for Women, след отпуснатите 2 млн. евро през 2014 г.

МИКРОЗАЕМИ С 
ГОЛЯМО ОТРАЖЕНИЕ3

70 % от живеещите 
под линията 
на бедността в 
Йордания са жени.

Кредитната линия на 
ЕИБ включва заеми за 
146 000 получатели, 
като се очаква 96 % от 
тях да са жени.
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Едва 10 % от средствата на инвеститорите в ЕС се влагат в новосъздадени 
дружества, ръководени от жени. Целта на ЕИБ е да преодолее този про-
пуск като помага на подобни компании на всеки етап от деловия им път. 

“ Целта ни е 
глобална и тя е по-
добър живот за 
милиарди хора. ”

4 В АВАНГАРДА НА 
ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ 
И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ч астиците белтъчини, наречени пептиди могат да ограничат разпростра-
нението на заболявания в човешкото тяло. Проблемът е как да бъдат 

открити. Защото те все пак са само отделни молекули сред милиардите в 
дадено растение. Ирландската компания Nuritas, обаче, е разработила осно-
вана на изкуствения интелект технология, която позволява на учените да 
откриват пептидите и да ги пускат на пазара по-бързо, а в същото време да 
съкращават разходите.

„Ключът към предотвратяването на заболяванията се крие в данните за храните,“ казва Нора Кхалди, 
основател и старши учен в Nuritas. Кхалди, която е наполовина ирландка и наполовина французойка, 
следва математика, докато защитава докторат по молекулярна еволюция и биоинформатика. „Целта 
ни е глобална и тя е по-добър живот за милиарди хора.“

Кхалди впряга знанията си в практически занимания с дисциплина и всеотдайност. Компанията й е 
първата, използвала изкуствен интелект и анализи на ДНК, за да открие пептидите и да ги извлече 
от естествени източници като храните.

Едва 10 % от средствата на инвеститорите в ЕС се влагат в новосъздадени дружества, ръководени от 
жени. Целта на ЕИБ е да преодолее този пропуск като помага на подобни компании на всеки етап от 
деловото им развитие. ЕИБ прие да осигури 30 млн. евро на Nuritas, първата ирландска биотехноло-
гична компания, която получава подкрепа от Инвестиционния план за Европа и неговия Европейски 
фонд за стратегически инвестиции. Това ще ускори разработването на тяхната платформа за изкуст-
вен интелект, която ще открива пептидите за предотвратяване или лечение на заболявания с водещи 
за сектора скорост и точност. 

„Бяхме впечатлени от иновативния им подход по отношение на технологиите и глобалния обхват, 
който са постигнали,“ споделя Стефано Марцарио, инвестиционен специалист от 
ЕИБ, който работи с Nuritas. „Целта ни е да откриваме иновативни, бързо разви-
ващи се компании, особено ръководените от жени. Nuritas е точно такава.“

Нора Кхалди
Основател и главен специалист в Nuritas
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КАКВО 
СЛЕДВА

През 2019 г. банката си постави за 
цел новите проекти да са на 
стойност 63 млрд. евро. Разчетите 
предвиждат да бъдат заменени 
3,5 млрд. евро от записания 
капитал, които ще бъдат 
изтеглени от Обединеното 
кралство след Брексит.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Дейността на банката се разви 
значително през последните 
години и нашата роля по 
изпълнение на политиката на ЕС 
нарасна. Съвместната работа на 
ЕИБ с Европейския фонд за 
стратегически инвестиции по 
привличане на частно 
финансиране за ключови 
инвестиции и приоритетното 
изпълнение на възложените 
мандати за финансиране 
коренно промениха ДНК-то на 
Групата на ЕИБ.

ЕИБ 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 за кредитната 
политика на банката и одобряват годишните отчети веднъж 
годишно. 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 постоянният орган на банката 
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 от шест години с право на подновяване и носят 
отговорност единствено пред банката.

Банката има и независим Одитен комитет, който се отчита 
пряко пред Съвета на гуверньорите. Той отговаря за 
одитиране на 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.
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Постижения по оперативния план на ЕИБ през 2019 г.

„Специалните дейности“ на банката с 
по-висок риск, сред които са 
свързаните с Европейския фонд за 
стратегически инвестиции проекти, 
продължават да я водят отвъд 
традиционните клиенти и пазари и 
често изискват допълнителна работна 
ръка. В съответствие със случващото 
се през последните години, голяма 
част от сделките – близо 50 % – ще 
бъдат сключени с нови клиенти. Делът 
се увеличава до 80 % за новите 
продукти и инициативи в сектора на 
специалните дейности.

Консултантските услуги остават важна 
част от нашата работа. Очакваме 
528 нови операции през 2019 г. в 
подкрепа на инвестиции в размер от 
45 млрд. евро, сравнимо с нивата от 
2018 г. Придържаме се към ангажимента 
най-малко 25 % от собствените 
отпуснати средства на годишна база да 
са предназначени за свързани с климата 
проекти и да увеличим от 25 % на 35 % 
делът на целевите средства за мерки за 
климата в развиващи се страни. Поели 
сме ангажимент да вложим общо 
100 млрд. евро в мерки за климата по 
света в периода 2016-2020 г. Наред с 
това, банката ще продължи работа по 
инфраструктурни проекти, особено 
онези, които ограничават отпадъците и 
опазват природните богатства.

Банката се придържа към амбициозните си 
цели за кредитиране на малки и средни 
предприятия и такива със средна 
капитализация, като все по-голям дял заемат 
иновативните дружества. В крайна сметка, 
реалната подкрепа за малки предприятия и 
такива със средна капитализация би трябвало 
да достигне 17,4 млрд. евро през 2019 г. Като 
добавим финансирането от Европейския 
инвестиционен фонд, подкрепата на Групата 
на Европейската инвестиционна банка за 
малките предприятия може да надхвърли 
22 млрд. евро през 2019 г. и 2020 г.

Банката, която отбеляза своята 
60-годишнина през 2018 г., 
непрестанно се променя. Но 
нейната мисия да оказва 
максимално въздействие по 
отношение на социалното 
сближаване, 
конкурентоспособността и 
изменението на климата и да 
подкрепя стабилизиращата роля 
на ЕС в света остава 
непроменена.
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подобряваме условията на живот. 
заедно.

години





 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Европейска инвестиционна банка
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L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.eib.org –  U info@eib.org

Групата на ЕИБ се състои от Европейската 

инвестиционна банка и Европейския 

инвестиционен фонд.

Европейски инвестиционен фонд
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
www.eif.org –  U info@eif.org BG   06/2019
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