
2020 
ДОКЛАД ЗА  

ДЕЙНОСТТА

РЕШЕНИЯ ПО 
ВРЕМЕ НА 

КРИЗА





ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

2020 
ДОКЛАД ЗА  

ДЕЙНОСТТА

РЕШЕНИЯ ПО 
ВРЕМЕ НА 

КРИЗА



Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2020 г.

© Европейска инвестиционна банка, 2021 г.
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
U info@eib.org
www.eib.org
twitter.com/eib
facebook.com/europeaninvestmentbank
youtube.com/eibtheeubank

Всички права запазени.
За всички въпроси относно права и лицензи следва да се обръщате към publications@eib.org

Повече информация за дейността на ЕИБ можете да намерите на нашия сайт: www.eib.org
Можете да се обърнете и към info@eib.org. Нашият електронен бюлетин е на www.eib.org/sign-up

Издава Европейската инвестиционна банка.

Отпечатано на Munken Polar, bouffant 1.13, FSC® Mix blanc.

ЕИБ използва хартия, сертифицирана от Съвета за стопанисване на горите (FSC). Защото хората, които 
я произвеждат, обичат дърветата.
FSC насърчава управление на горското стопанство по света, което е природосъобразно, социално справедливо 
и икономически жизнеспособно. 

Всички знаем, че е добре да се чете. Добре е и за планетата — стига да се ползва правилната хартия.

print: QH-BF-21-001-BG-C ISBN 978-92-861-4891-0 ISSN 2599-6797 doi:10.2867/704931
pdf: QH-BF-21-001-BG-N ISBN 978-92-861-4867-5 ISSN 2599-7025 doi:10.2867/529559

Печат Imprimerie Centrale



3

КАК ДА ЧЕТЕМ ТОЗИ ДОКЛАД

Има належаща необходимост от възстановяване след икономическите 
последици от КОВИД-19, но то трябва да бъде природосъобразно 
и справедливо спрямо хората в развиващите се страни. НА ПРЕДЕН ПЛАН 

В  ДОК ЛА Д А  С А  ИЗВЕ ДЕНИ  СПЕШНИТЕ  МЕРКИ , ПРЕ ДПРИЕТИ  ОТ 

ЕВРОПЕЙСКАТА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА  ПРЕЗ  2020 Г. ВЪВ  ВРЪЗКА 

С КОВИД-19, СЪЧЕТАНИ С ИНВЕСТИЦИИ ЗА КЛИМАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА 

И РАЗВИТИЕТО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО БАНКАТА ЩЕ ПОВЕДЕ УВЕРЕНО 

ЗАВРЪЩАНЕТО КЪМ РАСТЕЖ.

ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ТЕМАТИЧНИ РАЗДЕЛА, 
посветени на някои от решенията на банката за причинената от КОВИД-19 
криза, климата, влошаването на околната среда и  необходимостта от 
устойчиво развитие. Разделите за „решенията“ започват с думи из средите 
на банката. Ключови фигури обясняват как банката е реагирала на една 
кризисна година и е положила основите на иновациите и растежа в бъдеще. 
Следват разкази, които разкриват пред вас работата на банката в областта 
на иновациите, инфраструктурата, МСП, климата и  околната среда 
в Европейския съюз (ЕС) и отвъд неговите граници.

ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА ПРЕДСТАВЯ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТ. 
От стратегическите насоки на президента в обръщението до данните за 
кредитната и заемната дейност на банката, както и поглед към годината 
пред нас чрез основните моменти в оперативния план на Групата.

ДОКЛАДЪТ Е РАЗКАЗ ЗА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО Е ДЕЙНА НА 

ВСИЧКИ НИВА – ОТ ПОДПОМАГАНЕ НА МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО ДО 

МНОГОСТРАННИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ – В ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ 

ЗА КРИЗАТА, КОЯТО ЗАСЯГА ВСИЧКИ НАС.
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И зправена пред непосредственото предизвикателство, породено от пандемията от КОВИД-19, 
Европейската инвестиционна банка се намеси решително, за да съхрани работни места, да подкрепи 

засегнати от кризата сектори и да спомогне за облекчаване на най-пагубните икономически сътресения. 
Въпреки това, не отстъпихме от поетите ангажименти в дългосрочната битка срещу климатичните заплахи. 
Използвахме нашия опит и  експертни знания, за да приобщим целите в  областта на климата към 
спасителните мерки срещу пандемията. В ничий интерес не е само да се преизгражда. Благодарение на ЕИБ, 
Европа и светът могат отново да съграждат още по-добре.

През 2020 г. поведохме борба срещу КОВИД-19 като инвестирахме в компании, които разработват тестове, 
терапии и ваксини, включително и в немската BioNTech - производител на първата одобрена ваксина. 
С нашето финансиране подпомогнахме здравните системи в страните от Европейския съюз и подкрепихме 
разработването на ключови технологии, които ще съкратят времетраенето на пандемията. 
Противодействахме на икономическите последици от заболяването с поредица от незабавни мерки за 
осигуряване на ликвидност на икономиката, особено в сектора на малките и средните предприятия, докато 
в същото време подготвяхме по-комплексния Пан-европейски гаранционен фонд.

За разлика от предходните сътресения, тази криза започна от реалната икономика, а не във финансовия или 
държавния сектор. Неочаквано, милиони дружества в  цветущо състояние изпитаха затруднения 
с  ликвидността поради затварянето. Чрез подкрепата за инвестиции в  реалната икономика, Пан-
европейският гаранционен фонд вече помага за защитата на жизнеспособните фирми (и работните места 
в тях). По този начин техните затруднения не се прехвърлят в банковия сектор и оттам в балансовите отчети 
на публичния сектор.

В качеството ни на най-големият дългосрочен заемополучател и кредитор в света, ние постигнахме всичко 
това, докато внимателно следяхме отражението от нашите инвестиции върху предизвикателствата, които 
ни очакват след КОВИД-19. Направихме това с мисъл за целия свят. Нашите инвестиции са устойчиви 
и екологични и противодействат на пандемията, докато полагаме основите за десетилетие на решителна 
борба с изменението на климата. Работихме в съдружие с многостранни партньори и инвеститори, за да сме 
сигурни, че решението за КОВИД-19 ще бъде споделено с развиващите се страни и одобрихме сделка за 
400 млн. евро за COVAX – световна инициатива за равен достъп до ваксини в развиващите се страни. Това бе 
наш морален дълг и важен принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие.

В областта на развитието, трябва също така да съчетаваме желанието за създаване на работни места 
и растеж с трезв подход към инвестициите за климата. Все пак, мерките за климата на ЕС сами по себе си не 
могат да спрат глобалното затопляне, защото 90 % от емисиите са с произход извън ЕС. Ако, например, 
растящото търсене на енергия в Африка бъде задоволено чрез електроцентрали, работещи с въглища и газ, 
амбициите ни в сферата на климата буквално ще се изпарят яко дим.

Равностойното разпределение на инвестициите не е само въпрос на географско разделение на Север и Юг. 
През последните години регионалното сближаване в рамките на Европейския съюз се забави, особено 
между градските и селските райони. Трябва да се постараем КОВИД-19 да не задълбочи този разлом. Както 
в областта на КОВИД-19 и изменението на климата, така и инвестициите ни за сближаване целят постигане 
на непосредствена икономическа изгода и устойчивост в дългосрочен план. „Справедливият преход“, който 
съдейства на регионите да се откажат от промишлени сектори-замърсители, е изцяло пазарно издържан. 
Нека споменем постигнатото от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), финансовият стълб 
на Инвестиционния план за Европа, който през 2020 г. успешно приключи петгодишния си победен ход 
в подкрепа на инвестиции за над 500 млрд. евро. Двигателят на ЕФСИ е пазарът, но в същото време петте 

ОБРЪЩЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСПЕХА 
НА ЕВРОПА
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Вернер Хойер

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

“ Към момента, ЕИБ е първата 
многостранна банка за развитие, 

която няма да вложи абсолютно 
никакви средства – нула – в 

каквото и да е с отрицателно 
въздействие върху климата. ”

водещи получатели на заеми от ЕИБ спрямо БВП, с подкрепата на гаранции от ЕФСИ, са: Естония, Гърция, 
България, Португалия и  Латвия. Четири от десет операции на ЕИБ чрез ЕФСИ попадат в  райони на 
сближаване. Тогава, когато нашата подкрепа създава възможности, регионите на сближаване се отзовават 
с кредитоспособни проекти. ЕФСИ насърчи инвестиции в цяла Европа, които иначе биха породили 
прекалено висок риск. ЕФСИ показва как да се подкрепят инвестиции в частния сектор с нисък разход на 
публични средства. Това е важно за справедливия преход и представлява ценен опит, който да бъде 
пренесен и в Механизма за възстановяване и устойчивост, програмата от стимули на Европейския съюз във 
връзка с КОВИД-19.

През 2020 г. продължихме да отдаваме първостепенно значение на решаващото за климата десетилетие. 
Нашата Пътна карта за климатичната банка, приета от Съвета през ноември, включва всички сложни 
параметри за нашата работа в областта на климата за периода 2021-2025 г. Този основополагащ документ 
заявява нашия ангажимент да приведем цялата си дейност в съответствие с Парижкото споразумение. Към 
момента, ЕИБ е първата многостранна банка за развитие, която няма да вложи абсолютно никакви средства 
– нула – в каквото и да е с отрицателно въздействие върху климата. ЕИБ е климатичната банка на ЕС и най-
големият раздел от този доклад за дейността онагледява нашата работа срещу глобалното затопляне.

Иновациите са ключът към нашите цели в областта на климата. За да постигнем огромните съкращения на 
емисиите и  да изпълним залегналите в  Парижкото споразумение цели, не можем да разчитаме на 
действащите бизнес модели Нужно ни е внушително увеличение на използваните възобновяеми енергийни 
източници и на технологиите за енергийна ефективност, както и разработване на нови технологии 
в областта на климата. В същото време, всеки икономически спад спъва инвестициите в нови технологии 
поради предполагаемия висок риск и маловажност. Едва ли има по-неподходящо време за забавяне на 
иновациите. Повече от всякога, Европа и светът се нуждаят от технологични решения: пренареждане на 
статуквото и ускорен и засилен растеж. 

Ние в  ЕИБ даваме своя принос за поддържане на инвестициите в  иновации. Благодарение на 
предоставеното дългосрочно финансиране и намаления инвестиционен риск, подпомагаме създаването на 
по-предсказуема пазарна среда за нови устойчиви технологии. Не измерваме нашия успех с размера на 
отпуснатите средства. За нас е важно въздействието, приноса за структурните промени, от които се нуждае 
икономиката в Европа и за повишеното благосъстояние и безопасност на обикновените хора по света. 
Европейската инвестиционна банка е доказателство за успеха на Европа.
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ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 82,8 млрд. евро 
Европейски съюз

Извън ЕС
69,8 млрд. евро 
13 млрд. евро 

ПОДПИСАНИ ПРОЕКТИ 66,1 млрд. евро 
Европейски съюз

Извън ЕС
56,8 млрд. евро 
9,3 млрд. евро 

ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА 57,8 млрд. евро
Европейски съюз

Извън ЕС
51,6 млрд. евро 
6,2 млрд. евро 

ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА 70 млрд. евро
(ПРЕДИ СУАПОВИ ОПЕРАЦИИ)

ОСНОВНИ ВАЛУТИ (€, GBP, USD)
Други валути

63 млрд. евро
7 млрд. евро

ГРУПАТА НА ЕИБ

ОБЩО 
ПОДПИСАНИ 
ПРОЕКТИ ЗА 

КОВИД-19 
25,5 млрд. евро

425 000 
10 100 MW

83 % от  
възобновяеми  

източници

Брой подкрепени 
МСП/д-ва със 

средна 
капитализация*

Брой запазени 
работни места 
в МСП/ д-ва със 

средна 
капитализация*

Мощности за 
производство на 
електроенергия

Изградени/
обновени 

електропроводи

Домакинства 
с електрозахранване

Монтирани 
интелигентни 
електромери 

4,2 
млн.

29 100 
km

8,6 
млн.

7 
млн. 

Въздействието на ЕИБ

* Брой запазени работни места в МСП означава брой служители в МСП/дружества със средна капитализация, които са получили финансиране от 
ЕИБ през 2020 г. и брой служители в МСП, които са получили средства от ЕИФ през периода от октомври 2019 г. до септември 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКА  
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
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ПОДПИСАНИ 
ПРОЕКТИ

12,9 млрд. 
евро

Собствен капитал
Гаранции

Микрофинансиране

3,6 млрд. евро
9,1 млрд. евро
0,2 млрд. евро

65 900 29,6 
млн.

Домакинства, 
настанени в нови 

или обновени 
социални 

жилища или на 
достъпни цени

Брой лица, които 
ще бъдат 

ваксинирани 
срещу КОВИД-19

Население 
с по-безопасна 
питейна вода

Население със 
занижен риск от 

наводнения

Допълнителни 
пътувания годишно 

по финансиран от 
ЕИБ обществен 

транспорт

Нови горски 
насаждения

280 
млн.

1,8 
млн.

380 
млн.

145 000 
ха

Цифрите представляват очаквани резултати от финансирането на нови операции, подписани за първи път през 2020 г., въз основа на наличните на този етап данни.
Всички данни не са одитирани и са предварителни.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част 
от Групата на ЕИБ и има за цел да предоставя 
рисково финансиране на микро, малки 
и средни предприятия и да стимулира растежа 
и иновациите в Европа. Той предоставя финан-
сови средства и консултации за обосновани 
и устойчиви инвестиции, както и гаранции за 
бизнеса. Акционери в ЕИФ са ЕИБ, Европей-
ската комисия, публични и частни банки 
и финансови институции.

ЕВРОПЕЙСКИ  
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
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ГРУПАТА НА ЕИБ ВЪВ 
ВАШАТА СТРАНА

 

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

НИДЕРЛАНДИЯ

ДАНИЯ

ИРЛАНДИЯ
1,19 млрд. евро 0,34 % от БВП

10,08 млрд. евро 0,45 % от БВП

0,81 млрд. евро 0,27 % от БВП

0,11 млрд. евро 0,18 % от БВП

8,45 млрд. евро 0,77 % от БВП

2,34 млрд. евро 1,18 % от БВП

1,33 млрд. евро 0,30 % от БВП

3,18 млрд. евро 0,41 % от БВП

0,58 млрд. евро

НЯКОЛКО СТРАНИ В ЕС

По-тъмните цветове обозначават по-високи инвестиции като процент от БВП.
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ФИНЛАНДИЯ

ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ПОЛША

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

СЛОВАКИЯ

АВСТРИЯ
УНГАРИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

ГЪРЦИЯ

СЛОВЕНИЯ
ХЪРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЦИЯ

КИПЪР
МАЛТА

11,92 млрд. евро 0,73 % от БВП

2,81 млрд. евро 1,71 % от БВП

0,44 млрд. евро 0,75 % от БВП

0,81 млрд. евро 0,38 % от БВП

0,77 млрд. евро 0,57 % от БВП

0,53 млрд. евро 1,09 % от БВП

0,25 млрд. евро 0,55 % от БВП

0,21 млрд. евро 0,23 % от БВП

5,21 млрд. евро 1,01 % от БВП

0,99 млрд. евро 2,04 % от БВП

0,08 млрд. евро 0,27 % от БВП

0,67 млрд. евро 2,48 % от БВП

1,10 млрд. евро 0,47 % от БВП

2,38 млрд. евро 0,51 % от БВП

6,90 млрд. евро 0,21 % от БВП

1,38 млрд. евро 0,66 % от БВП

1,79 млрд. евро 0,48 % от БВП

0,24 млрд. евро 1,16 % от БВП

0,03 млрд. евро 0,25 % от БВП
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Всички представени данни обхващат 
периода след създаването на ЕФСИ. 
По-тъмният шрифт обозначава 
по-големи по размер инвестиции, 
свързани с ЕФСИ, в сравнение с БВП 
(на база одобрени проекти).

БЕЛГИЯ
2,0 млрд. евро

ДАНИЯ
1,2 млрд. евро

ФРАНЦИЯ
18,0 млрд. евро

ИРЛАНДИЯ
1,8 млрд. евро

ЛЮКСЕМБУРГ
181 млн. евро

НИДЕРЛАНДИЯ
4,4 млрд. евро

ПОРТУГАЛИЯ
4,0 млрд. евро

ИСПАНИЯ
13,2 млрд. евро

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО

2,0 млрд. евро

ДРУГИ 
(НЯКОЛКО СТРАНИ, РЕГИОНИ)

11,9 млрд. евро

ЕФСИ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
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АВСТРИЯ
2,1 млрд. евро

БЪЛГАРИЯ
773 млн. евро

ХЪРВАТИЯ
443 млн. евро

КИПЪР

155 млн. евро

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
1,2 млрд. евро

ЕСТОНИЯ
263 млн. евро

ФИНЛАНДИЯ
1,9 млрд. евро

ГЕРМАНИЯ
9,5 млрд. евро

ГЪРЦИЯ
2,9 млрд. евро

УНГАРИЯ
766 млн. евро

ИТАЛИЯ
13,3 млрд. евро

ЛАТВИЯ
284 млн. евро

ЛИТВА

434 млн. евро

МАЛТА
44 млн. евро

НИДЕРЛАНДИЯ

ПОЛША
4,2 млрд. евро

РУМЪНИЯ
1,1 млрд. евро

СЛОВАКИЯ
657 млн. евро

СЛОВЕНИЯ
187 млн. евро

ШВЕЦИЯ
3,9 млрд. евро

Европейският фонд за стратегически инвести-
ции (ЕФСИ) е съвместна инициатива на Групата 
на ЕИБ и на Европейската комисия за преодоля-
ване на недостига от инвестиции в ЕС. С помо-
щта на гаранции от бюджета на ЕС, ЕФСИ има за 
цел да привлече допълнителни инвестиции за 
не по-малко от 500 млрд. евро до 2020 г. Целта 
бе изпълнена миналото лято. Към 31 декември 
2020 г. допълнителните инвестиции възлизат на 
547 млрд. евро.
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ЕИБ ВЪВ ВАШИЯ СВЯТ

СЪСЕДНИ СТРАНИ 
НА ИЗТОК 
1,34 млрд. евро

РАЗШИРЯВАНЕ 
И ЕАСТ 1,26 млрд. евро

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО 
387 млн. евро

СЪСЕДНИ 
СТРАНИ НА ЮГ 
3,51 млрд. евро

АКТБ, ОСТ И ЮЖНА 
АФРИКА 2,26 млрд. евро
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Европейската инвестиционна банка не утвърждава, не възприема или не се произнася за правния статус на каквито и да било територии, граници, цветови означения, наименования 
или информация, отразени на тази карта.
След налагането на санкции на Сирия през ноември 2011 г., ЕИБ преустанови всякаква кредитна и консултантска дейност в тази страна. Независимо от това, ЕИБ е част от основната 
група донори, която наблюдава положението там под съвместното ръководство на ЕС и на ООН.

СЪСЕДНИ СТРАНИ 
НА ИЗТОК 
1,34 млрд. евро

АЗИЯ, ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 
И ЛАТИНСКА АМЕРИКА 
1,47 млрд. евро

ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия
АКТБ: Африка, Карибски и Тихоокеански басейн
ОСТ: Отвъдморски страни и територии



16 2020 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

С портфейл за пряко дялово участие на стойност 
1,5 млд. евро за биологични науки в подкрепа на 
над 60 свръх-иновативни европейски компании 
в областта на биотехнологиите и медицинските 
технологии, ЕИБ е най-големият фактор в Европа. 
Когато пандемията достигна Европа и бяха 
въведени строгите ограничения, ние бързо 
влязохме във връзка с нашата мрежа – в която се 
родиха много проекти за КОВИД-19, с водещи 
институции като Световната здравна организация, 
Фондацията „Гейтс“ и фондацията „Wellcome Trust“ 
и с нови инициативи за ваксини, лечение или 
диагностика. Можем да се гордеем с помощта, 
която оказахме на BioNTech, водещата в света 
компания за разработване на ваксина срещу 
КОВИД-19, на CureVac – друга обещаваща компания 
за разработване на ваксини, както и работещи 
в областта на КОВИД-19 компании от Франция, 
Германия и Полша.

Ю Жанг, началник отдел „Биологични науки 
и биотехнологии“, дирекция „Операции“

Пандемията трябва да бъде атакувана 
по всички направления. Жизнено важно 
е да осигурим на страните средства 
и оборудване за лечение на заразените 
пациенти, а в същото време 
и възможност за точно и бързо 
установяване на заразените лица. 
Ваксината е най-добрата защита 
в дългосрочен план, но все още има 
голям недостиг на варианти за лечение 
и нужда от подобряване на 
положението в болниците на 
най-засегнатите държави.

Фелиситас Ридъл, началник 
отдел „Биологични науки“, 
дирекция „Проекти“

ЕИБ СЕ ИЗПРАВЯ СРЕЩУ 
ПАНДЕМИЯТА

РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД

КОВИД-19 подлага на изпитание устойчивостта на държави, региони, 
градове и общности. Трябва да бъдем нащрек за предизвикателствата 
на сближаването и да предотвратим задълбочаване на неравенството. 
Бързо приведохме в действие план за подкрепа във връзка с най-
неотложните потребности от финансиране в регионите и общините. 
Осъзнавайки важната роля на градовете и регионите за смекчаване на 
последиците от пандемията, въведохме извънредни мерки за по-бързо 
одобрение и изплащане на нови заеми, за да могат вече отпуснатите 
заеми да бъдат усвоявани по-гъвкаво или да бъдат увеличавани. 
Консултантските ни екипи се мобилизираха, за да подкрепят държавите 
и регионите при програмирането и оптимизирането на разходите за 
КОВИД-19. 

Леонард Райнард, началник отдел „Регионално развитие“, 
дирекция „Проекти“
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Експертите все още се  
опитват да установят  
размера на щетите от 
пандемията, но едно нещо 
е несъмнено: възстановяването ще бъде 
екологично. Всички наши усилия за по-чиста 
енергия и транспорт, тежка промишленост, 
декарбонизация и енергийна ефективност 
допринасят за тази цел. Стремим се да 
разработваме финансови решения за 
поощряване на инвестиции в областта на 
климата и да преодолеем тази основна 
пречка. Благодарение на нашите тематични 
финансови продукти за въздействие 
ускоряваме екологосъобразните промени, от 
които се нуждае Европейският съюз, тъй като 
водещите иновативни проекти могат да 
издигнат на ново ниво цял промишлен 
отрасъл. 

Жил Бадо, началник отдел „Финансиране 
в областта на инфраструктурата и климата“, 
дирекция „Операции“

КОВИД-19 подложи много от бързо развиващите се европейски компании, с които работим, на най-
тежкия тест за оцеляване, като пряко засегна техния делови модел или достъпа им до финансиране от 
трети страни. Трябваше много бързо да се пренастроим. Стратегията ни беше опростена и резултатна: 
първо, предоставяне на незабавна и мащабна подкрепа за компании за биотехнологии и биологични 
науки, които работят усилено по въпросите на КОВИД-19, последвано от подкрепа за иновации, които 
увеличават устойчивостта на икономиките на държавите членки. Още през първото полугодие 
успяхме да утроим преките дългови инвестиции в рисков капитал за компании за биотехнологии 
и биологични науки. Подпомогнахме компании, които внедряват цифрови иновации за проследяване 
на контакти, за мобилни плащания и за цифровизация на техните бизнес модели. Радваме се, че 
успяхме да осигурим достатъчна по размер подкрепа от държавите членки и дори да увеличим нашите 
инвестиции в иновативни компании в областта на изкуствения интелект, промишленост 4,0, 
биотехнологии, биологични науки и енергийна ефективност.

Христо Стойков, началник отдел „Финансиране на растежа и рисково дългово финансиране“, 
дирекция „Операции“

Кризата, породена от КОВИД-19, 
сериозно засегна икономиката на ЕС 
и страните извън Европейския съюз, 
в които работи ЕИБ. ЕИБ реагира 
скоростно на нуждата от ликвидност на 
нашите партньори. В хода на кризата 
ликвидността не е единствения 
нерешен проблем. Кризата води до 
преструктуриране, което налага 
необходимостта от преосмисляне, 
неизменно свързано с понятия като 
интелигентно, екологично и устойчиво. 
Приспособяването към новата 
нормална реалност изисква 
инвестиции, поради което подкрепата 
за инвестиции, преструктуриране 
и преобразуване ще придобива все 
по-голямо значение от справянето 
с ликвидността.

Дебора Револтела, директор, 
„Икономически отдел“, 
Генерален секретариат

Горди сме, че подкрепихме BioNTech, първата пусната на пазара ваксина срещу 
КОВИД-19. Това се случи благодарение на всеотдайността на нашите специалисти 
по здравеопазване, които работиха ден и нощ по време на кризата, за да изберат 
възможно най-добрата изследователска програма за ваксина сред множество 
кандидати. Наред с това, подкрепяме и редица други ваксини и лечения 
с многообещаващи резултати.

Кристофър Хърст, Генерален директор, 
дирекция „Проекти“

РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД
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К огато бъде преодоляна пандемията от КОВИД-19, нашият организъм ще остане белязан от вируса, който 
сме надмогнали. Същото се случва и с икономиката. Както полагаме общи усилия и проявяваме 

солидарност с цел взаимно да се опазим чрез социално дистанциране, така и една мощна съгласувана 
кампания с участието на много от държавите в ЕС ни открива пътя за възстановяване на благосъстоянието.

Най-голям дял от мерките в отговор на пандемията на Групата на Европейската инвестиционна банка се пада 
на Пан-европейския гаранционен фон (ЕГФ), чиято цел е 25 млрд. евро, под формата на гаранции от държавите 
членки на ЕС, които да бъдат използвани до края на 2021 г. за насърчаване на финансирането в участващите 
във фонда страни. Голяма част от тази сума ще бъде за подкрепа на малки и средни предприятия, а малка част 
е предназначена за относително по-големи предприятия и обекти в здравеопазването. Средствата ще бъдат 
предоставяни под формата на дългово финансиране, рискови капитали или капитали за растеж.

Гаранционният фонд е огромно начинание. Групата на ЕИБ обаче е уверена в неговия успех. Можем да се 
позовем на успеха от предходни кризисни мерки, Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 
петгодишна гаранционна програма, която действаше до края на 2020 г. и значително преизпълни целта от 
500 млрд. евро за подкрепа на инвестициите. „Налице е амбицията европейската икономика да бъде 
тласната нагоре,“ казва Вилхелм Молтерер, изпълнителен директор на ЕФСИ. „Когато целите голям ефект, 
трябва да създадете голяма програма и да действате смело.“

ЕГФ определено постига точно това. И в двойно по-кратки срокове. „Обикновено, разработването на мандат 
с подобни размери отнема поне две години, но ние го постигнахме за шест месеца,“ казва Йоанна-Виктория 
Кирици, която ръководи изпълнението по ЕГФ в Европейската инвестиционна банка. „Това е нещо твърде 
смело и ново за банката. Това е кризисен инструмент. Действително се опитваме да постигнем огромна 
промяна за засегнатите субекти в държавите членки.“

Как работи Пан-европейският гаранционен фонд? Той наподобява Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, при който гаранция от бюджета на ЕС позволява на ЕИБ да инвестира в дружества, които иначе 
биха били прекалено рисковани. В случая с Гаранционния фонд, ЕИБ поема още по-голям риск. Чрез заемите 
от ЕФСИ, Групата на ЕИБ осигури безпрецедентна подкрепа за малките предприятия, като пое риска по 
новото финансиране съвместно с местни партньори в цяла Европа. Групата на ЕИБ ще продължи да работи 
с местни партньори и по линия на ЕГФ, за да достигне до целевите бенефициери. Тя има възможност да 
поеме лъвския пай от риска по новите заеми за целевите бенефициери благодарение на предоставените 
гаранции от участващите във фонда държави членки. ЕГФ предоставя равни възможности на европейските 
държави - тези, които са в състояние да изградят надеждна предпазна мрежа във вътрешен план и други, 
които са с по-ограничени възможности.

ЕГФ прилича на ЕФСИ, защото използва публични гаранции, за да привлича по-голям размер средства, 
отколкото при наличието само на държавни средства. Той обаче се различава от ЕФСИ по замисъл, който 
е съобразен с преодоляването на извънредна криза. „ЕГФ цели предоставянето на ликвидност по време на 
криза,“ споделя Маркус Шлюхтер, съветник на управляващия директор на ЕФСИ. „Става дума за жизнеспо-
собни по своята същност субекти, засегнати от икономическите последици от здравната криза, които трябва 
да си плащат сметките и да оцелеят при сегашния безпорядък, така че да си възвърнат позициите при ста-
билизиране на положението.“

НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР

Пан-европейският гаранционен фонд подпомага засегнатите от КОВИД-19 
малки компании. В същото време, друг гаранционен инструмент успя да 
привлече над 500 млрд. евро за инвестиции
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“ Иде реч за мощен отзвук в подкрепа на малки и средни 
предприятия във всички сектори. ”

Спешни мерки

С разпространението на пандемията през пролетта, секторът на малките предприятия в Европа замря 
заради затварянето. Гаранционният фонд има за цел да помогне именно на тях, като поне 65  % от 
инвестициите са предвидени за подпомагане на малки и средни предприятия (МПС). Наред с това, Групата 
на ЕИБ задейства редица спешни програми:

•  10 млрд. евро допълнителен оборотен капитал чрез банкови линии за ликвидност
•  10 млрд. евро за кредитиране на МСП чрез програми за покупка на обезпечени с активи ценни книжа
•  8 млрд. евро за финансиране чрез гаранционни схеми за незабавно изплащане
•   6,7 млрд. евро проектно финансиране във връзка с КОВИД-19 извън Европейския съюз
•  6 млрд. евро за финансиране на инвестиции в здравна инфраструктура и разработване на ваксини 

и лекарства

Всички държави членки бяха приканени да се присъединят към Гаранционния фонд съобразно дела им 
в капитала на ЕИБ. Гаранцията възлиза на близо 25 млрд. евро. „Иде реч за мощен отзвук в подкрепа на 
малки и средни предприятия във всички сектори,“ казва Пьотр Столовски, който отговаря за изпълнението 
по ЕГФ към ЕИФ.

Наследството на ЕФСИ

ЕГФ е една от програмите, разработени в отговор на КОВИД-19, когато Европейската комисия обедини 
усилията си с държавите членки на ЕС и европейските институции, за да подготви спешен и мощен пакет от 
спасителни мерки за съсипани от пандемията дружества. Междувременно, ЕФСИ вече бе на линия 
и  незабавно гарантира стотици милиони евро за финансиране на проекти за противодействие на 
пандемията, в т.ч. 100 млн. евро за немската BioNTech по програмата за ваксина срещу КОВИД-19.

По първоначален замисъл ЕФСИ трябваше да облекчи недостига от инвестиции поради финансовата криза 
отпреди десетилетие, но се превърна в гъвкав инструмент за противодействие на непредвидени сътресения 
като КОВИД-19 или по-обхватна криза като изменението на климата. Успехът му се дължи на убеждението, 
че не публичните средства под формата на безвъзмездна помощ, а пазарният подход може да привлече 
частни инвестиции за проекти, в съучастие с ЕИБ, и по този начин многократно да се увеличи ефекта от 
първоначалните публични гаранции. 

ЕФСИ преизпълни заявената цел да подкрепи 500 млрд. евро под формата на инвестиции шест месеца 
предсрочно, докато се приспособяваше към последиците от КОВИД-19 върху европейската икономика 
. „Успяхме бързо да осигурим спешно необходимата ликвидност и да подкрепим засегнатите от пандемията 
компании, както и да съдействаме на компании, които разработват лечебни средства и ваксини,“ споделя 
Илияна Цанова, зам. управляващ директор на ЕФСИ. „Гъвкавостта е ключът към успеха.“ 

РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД
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ЛЕЧЕНИЕ, ТЕСТВАНЕ, 
ВАКСИНИРАНЕ

K ОВИД-19 е  коварно заболяване. Броди сред населението и  се спотайва в  хора без симптоми. 
Наподобява обикновена настинка или алергия. Ако успеем да го пропъдим с помощта на надеждни 

тестове, да спрем разпространението му с нови ваксини и да излекуваме болните с иновативни терапии, 
пандемията ще приключи.

Европейската инвестиционна банка подкрепя десетки компании, които денонощно се трудят за 
приключване на кризата. BioNTech, чието седалище е  в Майнц, Германия, излезе на челно място 
в  надпреварата за преодоляване на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството, 
в партньорство с американската фармацевтична фирма Pfizer. През юни 2020 г. банката на ЕС подписа 
споразумение с компанията в размер от 100 млн. евро . Тази инвестиция, както и другите, представени в този 
доклад, получават подкрепа чрез програми от рода на InnovFin и Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, които са насочени към иновативни проекти с висок риск.

„Най-доброто, с което можем да подпомогнем битката с КОВИД е помощта за компании, които разработват 
нови ваксини, лечения и диагностика,“ казва Гергей Крайчи, инвестиционен специалист към Европейската 
инвестиционна банка, работил по сделката с BioNTech и други сходни проекти. „Направихме всичко възможно, 
за да подкрепим BioNTech, защото реалистично погледнато, КОВИД няма да изчезне от само себе си.“

Проследяване, спиране, грижи

В началото на кризата, Европейската инвестиционна банка реши да се заеме едновременно с извънредното 
положение в  здравеопазването и  с икономическия спад. Банката разпредели своята подкрепа за 
биотехнологиите и предприятията в областта на медицината на три основни направления: ваксини, терапии 
и диагностика. Целта: проследяване на заразата, прекратяване на разпространението на заболяването 
и грижи на заболелите. 

През април банката одобри нови 5 млрд. евро за финансиране на неотложни действия за здравеопазване 
и медицински иновации за КОВИД-19. Досега над 40 компании и проекти в областта на биотехнологиите 
и медицината са одобрени за финансиране от ЕИБ, чийто размер е близо 1,2 млрд. евро. Европейската 
инвестиционна банка оказва подкрепа и на световни програми за разпространение на ваксини срещу 
КОВИД-19, особено в развиващия се свят. Банката одобри сделка за 400 млн. евро с COVAX – световна 
инициатива, подкрепена от стотици страни, частния сектор и благотворителни организации, която се 
застъпва за равен достъп до ваксини. 

Преглед на компаниите в битката с КОВИД-19

В началото на кризата, банката преразгледа своя кредитен портфейл с подписани сделки и потърси нови 
компании, за които известна помощ нямаше да е излишна. Сред тях се откроиха две компании – BioNTech 
и CureVac. ЕИБ бе първата финансова институция, подкрепила изследванията на BioNTech за коронавируса. 
Междувременно CureVac, която специализира в лечението на редки заболявания, подписа през юли заем от 

Ключовите инвестиции подпомагат целия спектър от биотехнологични 
и медицински мерки срещу пандемията, които включват ваксини, терапия 
и диагностика за КОВИД-19.
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банката в размер от 75 млн. евро за разширяване на производствените мощности в тяхното предприятие 
в Тюбинген, Югозападна Германия.

Ваксините на CureVac и BioNTech се основават на технологии, които дотогава не са използвани за 
ваксини, достъпни в търговската мрежа. Те могат да се окажат революционни за бъдещето на 
ваксините. При този метод се взема незаразен генетичен материал, наречен „информационна 
рибонуклеинова киселина" (РНК), който се инжектира в мускулните клетки. Ваксината прониква в тези 
клетки и им дава указания да произведат протеин, сходен с шиповете на новия коронавирус. Новият 
протеин подтиква имунната система да произвежда антитела и да активира Т-клетките, за да се бори 
с вируса, когато човек е бил в контакт с него. 

„Ваксините на основата на информационна РНК са приспособими, защото бързо могат да бъдат пригодени 
спрямо вирусните мутации,“ казва Анна Линч, експерт по биологични науки в Европейската инвестиционна 
банка. „Ако се налага, ваксините на CureVac и BioNTech могат да бъдат видоизменени за няколко седмици, за 
да се справят с мутирал вирус.“

Жизнено важно рисково финансиране

Частните инвеститори подхождат предпазливо към ваксините, защото успехът е трудно предсказуем. 
Подкрепата на банката за CureVac и BioNTech доказва значението на рисковото финансиране от публична 
банка, защото подпомага иновациите на компаниите в сектора на заразните болести, по мнението на 
Кристина Никулеску, друг експерт по биологични науки в Европейската инвестиционна банка. Ебола, САРС 
и сега КОВИД-19 доведоха до отрезвяване по темата за готовността при пандемии и за инвестициите. 
Частният и публичният сектор мобилизират усилията си и повече от 200 потенциални ваксини са 
на някакъв етап на разработване по света. Очаква се няколко от тях да бъдат одобрени до края 
на годината. „Целта на ЕИБ е да ускори възможността няколко обещаващи кандидати да започнат масово 
производство и доставки в световен мащаб,“ по мнението на Никулеску. „Дотогава имаме много тежко 
болни хора и по тази причина се нуждаем от терапевтични решения, предназначени за пациенти на 
болнично лечение, за да сме сигурни, че няма да се превърнат в тежки случаи на КОВИД.“

Йозлем Туречъ, главен лекар в BioNTech заявява, че ранният успех на нейната ваксина ни дава надежда днес. 
„Не смятам, че можем да твърдим, че пандемията е приключила,“ добавя тя „но може би това е принос към 
самото начало на нейния край.“

Винаги ще имаме нужда от терапия

Заемите от ЕИБ подпомагат важни компании в областта на терапията: Atriva, Immunic, AB Science и Pluristem. 
Продуктите на компаниите за КОВИД-19 са за лечение на вече заразени хора, особено на по-тежки случаи, 
които изискват болнично лечение.

“ Целта на ЕИБ е да ускори възможността няколко 
обещаващи кандидати да започнат масово 

производство и доставки в световен мащаб. ”

РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД
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Водещият медикамент на Atriva – ATR-002, е предназначен за сваляне на вирусния товар на РНК вируси като 
КОВИД-19 и грип и за ограничаване разпространението на остри дихателни инфекции. Лекарството, под 
формата на таблетка, показва многообещаващи резултати в предклинични проучвания. То може да се окаже 
много необходимо за хора с коронавирусна симптоматика и нужда от болнично лечение. Терапията на Atriva 
лекува две проявления на вируса: спира размножаването на вируса и предотвратява свръхреакция от 
страна на имунната система. „Смятаме, че този двойствен подход може да се окаже изключително 
ефективен,“ казва Олаф Алтхаус, главен финансист на компанията, която подписа заем за 24 млн. евро през 
октомври. „Големи оптимисти сме за потенциала на ATR-002 да се пребори с пандемията.“ Целта на Atriva 
е да разработи широкоспектърно антивирусно лекарство, което да е ефективно и срещу новите 
мутации на КОВИД-19 или нови РНК вируси, които могат да предизвикат нови епидемии.

През октомври бе отпуснат друг заем на Immunic, които използват предоставените от ЕИБ 24,5 млн. евро за 
разработване на подобна терапия: IMU-838. Лекарството, което е под формата на таблетки, има широк 
спектър на антивирусно действие. IMU-838 се намира във втора фаза на изпитвания върху пациенти 
с КОВИД-19, които са на болнично лечение със средна тежест на заболяването. Медикаментът също така 
преминава изпитване за хронични възпаления и автоимунни заболявания като множествена склероза. 
„През февруари, когато пандемията бе обхванала целия свят, помислихме, че нашето лекарство може да 
сработи срещу КОВИД-19,“ казва Хела Колхоф, генерален директор по изследователската дейност в Immunic.

IMU-838 на Immunic има за цел да смекчи тежестта на инфекциите като КОВИД-19 в няколко направления. 
Предотвратява възпроизвеждането на вируса. След това задейства вътрешния имунитет и накрая може да 
помогне на имунната система на организма да избегне свръхреакцията спрямо острата инфекция. Действа като 
учител, който дава напътствия на клетките в организма. „Когато клетките на нашия организъм се заразят 
с вирус и вирусът се опита да се възпроизведе, в тялото ни има гостоприемни клетки, които казват 
„няма проблем, ще включа нов механизъм, за да задоволя нуждите на вируса,“ разказва Колхоф. 
„Вирусът се възползва от гостоприемни клетки. IMU-838 е в състояние да блокира този механизъм като 
възпрепятства ензима, който подпомага производството на гостоприемни градивни блокчета.“

През ноември, френската AB Science подписа заем за 15 млн. евро от ЕИБ за довършване на клиничното 
разработване на тяхното лекарство „маситиниб". Този медикамент може да помогне на хора, страдащи от 
животозастрашаващи заболявания, свързани с коронавируса в т.ч. така-наречената „цитокинова буря", която 
представлява свръхреакция на имунната система срещу заразата. „Изследванията на AB Science могат да 
бъдат полезни за възпалителни заболявания като невродегенеративни и заразни болести и рак,“ казва 
Ю Жанг, ръководител в областта на биологичните науки и биотехнологиите в Европейската инвестиционна 
банка. „Подкрепата ни за компанията може да нарасне в бъдеще.“

Терапевтичните компании се надяват техните изследвания да преборят широк кръг заболявания. Твърдят, 
че техните терапевтични разработки ще бъдат необходими дълго време, дори и при успех на ваксините. „На 
първо място, не всички ще пожелаят да се ваксинират,“ казва Алтхаус от Atriva. „На второ място, винаги 
ще има случаи, при които ваксините са безрезултатни или не могат да бъдат приложени. Дори 
и след въвеждането на въздушните възглавници, все още имаше нужда от линейки.“

“ Времето е важно. Все едно сме във война. ”
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Терапевтични клетки от плацента

Израелско-немската компания Pluristem, която подписа договор за отпускане на 50 млн. евро от ЕИБ през 
април, поема по различен път относно терапията. Компанията използва клетки от плацента, които са 
най-мощните клетки в човешкото тяло, за да се бори с тежки инфекции. Pluristem култивира 
клетките от плацента в триизмерен биореактор, който наподобява условията в човешкото тяло. Когато 
бъдат инжектирани в пациентите, новите клетки помагат на организма да се възстанови. Терапията може да 
помогне на пациенти с усложнения вследствие на коронавируса – белодробна хипертония, белодробна 
фиброза или тежки поражения на бъбреците или стомашно-чревния тракт.

Плацентите се събират след израждането на здрави, износени бебета от жени не по-възрастни от 35 г., които 
са избрали да родят с Цезарово сечение. „Тези клетки могат да бъдат използвани след това в полза на 
човечеството,“ казва Ауво Кайконен, старши специалист по биологични науки в банката.

Една от поуките от затварянето поради КОВИД-19 се състои в  това, че осъзнахме колко е  важно 
наблюдението и проследяването на разпространението на болестта. Най-новата инвестиция на банката за 
тестове е за Scope Fluidics от Полша. Компанията разработи бърза система за откриване на вирусни патогени 
и бактерии. През септември, ЕИБ одобри заем от 10 млн. евро за Scope Fluidics. Тестът се нарича „PCR/One", 
напълно автоматизираната система на компанията може да идентифицира до 20 патогена и устойчиви на 
лекарствени средства бактерии в рамките на 15 минути. Точността на системата позволява на лекарите да 
си спестят дни чакане за установяване на случаи на КОВИД. Това означава също така, че хората могат да 
бъдат изследвани по-често. „Основното предимство на нашия тест е бързината,“ според Пьотр Гарстецки, 
генерален директор на Scope Fluidics. „Времето е важно. Все едно сме във война.“

Днешните бързи тестове за коронавируси се славят като неточни, защото те проверяват за наличие на 
антитела. Проблемът е, че някои хора – носители на заразата – може все още да нямат антитела. Поради 
това резултатът може да е неверен. Точността на PCR тестовете на Scope Fluidics е близо 100 %. „Има 
огромно търсене за подобни устройства,“ казва Анна Стодолкевич, кредитен специалист в ЕИБ, която 
работи по проекта. „PCR тестът е компактен и с широко приложение. Може да бъде използван на летища, 
гари, навсякъде.“

Тестовете ще продължат да бъдат решаващи, независимо от появата на ваксини срещу коронавируси. 
Голяма част от населението няма да бъде включена в първата вълна на ваксиниране, което означава, че 
вирусът вероятно ще продължи да се разпространява масово. Scope Fluidics очакват тяхната система да 
получи временно одобрение от европейските регулатори до края на годината. „Дори масовото 
тестване,“ казва Гарстецки „има повече икономически смисъл от затварянето.“
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„ДАР БОЖИ, КРАСОТА!“

K ато дете, Джулиано Анилято непрекъснато въртял копчето на телевизора заради удоволствието да 
включи един от двата налични канала по онова време. Може би е било неизбежно да попадне 

в местната радиостанция и телевизия в Баньоли, работническия квартал в покрайнините на Неапол.

В него обаче, завинаги е останал спомена от това, което е преживял, когато баща му починал от сърдечен 
удар. На 19-годишна възраст го усетил като удар под пояса, голяма мъка. Фабриката, в която работел баща 
му, му предложила работа, но той казал: „Не, благодаря. Ще се справя сам.“ След едно десетилетие в медиите, 
той прави точно това – основава рекламните агенции A&C Network и Uno Outdoor.

За три десетилетия начинанието на Анилято се разраства и трупа амбиция, подпомага 
възстановяването на паметници в Неапол и другаде чрез иновативни идеи, които спестяват 
средства на общината. Докато вирусът КОВИД-19 върлува из Италия през март, дейността на 
Анилято също понася загуби – повечето му клиенти са в шивашката промишленост, която е сред най-
остро засегнатите.

Надеждата се явява под формата на 1,5 млрд. евро, отпуснати от Европейската инвестиционна банка 
в подкрепа на малките предприятия в Италия. Това е нейната първа спешна помощ в отговор на 
КОВИД-19 и най-голямата по размер подкрепа, оказана на една държава по време на 
пандемията. В партньорство с Cassa Depositi е Prestiti (CDP), националната насърчителна банка на Италия, 
ЕИБ дава гръб на заем за 2,3 млн. евро за Анилято от Monte dei Paschi di Siena, най-старата банка в света.

„Заставаме рамо до рамо с малките и микро предприятията в Италия,“ споделя Клаудия Бароне, кредитен 
специалист в Европейската инвестиционна банка, която работи по спешните мерки от началото на кризата. 
С одобрението на Съвета на Европейската инвестиционна банка от април, към юли месец над 600 млн. евро 
вече са изплатени на малки предприятия.

Съхранената история на Неапол

Ако сте в Неапол и видите голям рекламен билборд върху фасадата на паметник, много вероятно е той да 
е част от творческия замисъл на Анилято: „Тези реклами покриват разходите за възстановяване на 
исторически сгради.“ Обелиски, фонтани и паметници привличат вниманието на компании и предприятия, 
включително и на Original Marines, Burger Italy, Liu Jo и Enrico Coveri. Тези компании разполагат с временно 
рекламно място в Неапол, а паметниците ще бъдат възстановени безплатно за общината. 

Богатата история на Неапол предполага доста възстановителни работи. Независимо от това, когато 
пандемията е  най-тежка през март и  април, Анилято почти бездейства. Дори предвидените за 
извънредни ситуации средства не стигат за заплатите на неговите 36 служители. Налага се за 
някои от тях Анилято да разчита на схемата за временна безработица. 

Европейската инвестиционна банка обедини усилия с националната 
насърчителна банка, за да вдъхне надежда на малките италиански 
предприятия, че кризата с КОВИД-19 може да бъде преодоляна
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И тогава, в края на април, когато изглежда, че надежда няма, Анилято получава крайно необходимите 
средства за ликвидност от Европейската инвестиционна банка чрез CDP и Monte dei Paschi di 
Siena. Благодарение на този буфер, той успява да поеме голяма поръчка по интернет от 
Rossignol, емблематичната френска марка. „Беше дар Божи, красота,“ казва Анилято, а гласът му 
е топъл и приповдигнат, но се усеща и облекчението на човек, който е бил на ръба. 

Сега Анилято навлиза на онлайн пазара, търси други канали, за да предлага своите нови продукти. По 
неговите думи, ако кризата ни е научила на нещо, то това е да не пропускаме възможностите. „Днес е вирус, 
утре ще е нещо друго. Такъв е животът. А когато животът те застигне, просто трябва да се справиш.“

Твърде малък, твърде рискован? Няма проблем

Анилято сравнява кризата с пандемията с война, която трябва да водим със страст, гъвкавост, разум и воля. 
Без тези съставки, съвместното начинание между Европейската инвестиционна банка и Cassa Depositi 
e Prestiti също нямаше да го има. Като дългосрочни партньори, двете институции се радват на истинско 
и съдържателно единомислие, което поражда сигурност и увереност. „Заедно със CDP мобилизирахме 
силите си и заработихме като необикновен екип в полза на малките италиански предприятия,“ 
казва Бароне от ЕИБ. „Това изискваше усърдна работа, включително и опростяване на продължителна 
и тежка процедура,“ допълва тя.

Резултатът е впечатляващ. ЕИБ подкрепя инструмента на CDP, наречен „Бизнес платформа", като 
предлага изгодни условия. CDP отпуска получените средства на финансови посредници като 
Monte dei Paschi di Siena, които от своя страна помагат на предприемачи като Анилято. Чрез 
партньорството със CDP, ЕИБ може да достигне до банки, които иначе не биха постигнали тези изгодни 
условия, тъй като са твърде малки или твърди рискови. Поради това, че CDP работи без печалба, Анилято 
и другите малки предприемачи се възползват изцяло от изгодните лихвени проценти на ЕИБ.

Сега Анилято очаква да възстанови Maschio Angioino, средновековен замък в сърцето на Неапол и символ 
на града. Неговите кули са преживели много злочестини, сполетели Неапол, но са оцелели. Благодарение 
на сътрудничеството между CDP и ЕИБ, така ще стане и с начинанията на Анилято. 
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“ Заедно със CDP мобилизирахме силите си и заработихме като 
необикновен екип в полза на малките италиански предприятия. ”
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СПАСИТЕЛЕН ПОЯС ЗА 
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ

K ОВИД-19 засегна тежко много сектори на икономиката, но особено тежко е  положението на 
туристическите и пътническите компании. За много от тях, подкрепеното от ЕИБ финансиране се оказа 

спасителен пояс. „Смятаме, че през 2021 г. нещата ще се оправят, но ще се наложи да работим здраво през 
следващите години и да внимаваме с разходите,“ разказва Рафаел Руиз, финансов директор на Техническия 
център в Барселона, инженерно-техническа компания в град Марторел, на северозапад от Барселона, в която 
работят 148 души и разработва продукти за автомобилната, въздухоплавателната и железопътната индустрия.

Компанията на Руиз получи заем в размер от 950 000 евро от Institut Català 
de Finances (накратко ICF), която е публичната банка в Каталуня за 
подпомагане на малки дружества и предприемачи. „Този заем ни позволи 
да продължим да плащаме заплати и да покриваме други задължения 
въпреки застоя по проектите,“ казва Руиз.

Техническият център в Барселона бе в състояние да хвърли 
този спасителен пояс поради подписания с ICF заем от 
Европейската инвестиционна банка в размер от 250 млн. евро. 
Заемът ще помогне на 48 000 души, заети в търговията на 
дребно, туризма, ресторантьорството, културата и много други 
сектори да си плащат сметките и да разработят нови делови 
предложения. От 2008 г. банката на ЕС и ICF работят в тясно 
сътрудничество в подкрепа на хиляди малки обекти в региона.

„Непрекъснато следим за признаци на възстановяване,“ казва Рафаел Ниубо, генерален секретар на Eurofitness, 
компания от Барселона, която изгражда центрове за фитнес и спорт в цяла Испания. За Eurofitness пандемията бе 
трудно време и много спортни зали затвориха. Според Нуибо има окуражителни признаци, но целта му сега 
е компанията да оцелее. Eurofitness, в която работят 327 души, получи заем от ICF в размер от 1 млн. евро. 
Благодарение на тази помощ, не са съкращавани заплати, служители и не се ограничи обслужването на клиентите.

До 2 000 компании могат да кандидатстват за заеми от средствата, предоставени от Европейската 
инвестиционна банка. Като използва заемите и инвестициите от други частни и публични 
източници, ICF възнамерява да осигури до 1 млрд. евро за малките компании по време на кризата.

Нови бизнес модели в отговор на кризата

Жосеп-Рамон Санрома, генерален директор на публичната банка в Каталуня споделя, че неговите служители 
работят неуморно, за да предложат нови финансови решения на предприемачите. „Кризата бе пагубна за 
компаниите в Каталуня по време на затварянето,“ споделя той. „Компаниите бяха парализирани, продажбите 
спаднаха и предприемачите се преориентираха в отговор на новите мерки за безопасност. Много от тях, 
особено самонаетите лица и малките фирми, се нуждаеха от повече финансова помощ. Помагаме им да 
въведат нови модели за делова дейност, чрез които да възобновят работа и да дадат тласък на икономиката.“ 

Банка в Каталуня цели да спаси работните места на близо 50 000 души, за 
да си плащат сметките и да оцелеят по време на причинения от корона-
вируса икономически застой

“ Помагаме им да 
внедрят нови бизнес 
модели, за да възродят 
своята дейност и да 
задвижат икономиката. ”
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“ ЕИБ подпомага малките предприятия в Испания повече от 
всякога. Работим в тясно сътрудничество с нашите посредници, за 

да достигнем до възможно най-много компании. ”

През 2020 г. брутният вътрешен продукт и заетостта в Испания спаднаха значително. Икономиката на 
страната разчита много повече от другите европейски страни на туризма и на сделки с недвижими имоти, 
два сектора, които изпитват особени затруднени поради КОВИД-19. Испания започва да се възстановява 
и според Международния валутен фонд се очаква БВП да нарасне през 2021 г. „Икономиката бе засегната 
тежко, но лека-полека започваме на съзираме светлина в тунела,“ споделя Алекс Саз-Каранца, кредитен 
специалист в Европейската инвестиционна банка, който работи по операции за съживяване на много 
райони в Испания. „ЕИБ подпомага малките предприятия в Испания повече от всякога. Работим в тясно 
сътрудничество с нашите посредници, за да достигнем до възможно най-много компании и да смекчим 
икономическите последици от пандемията, като дадем шанс предприятията на оцелеят и да съхранят 
работните места.“

Бърз отговор на кризата с коронавируса

Това кредитно споразумение на Европейската инвестиционна банка с ICF беше сред първата 
група големи сделки, одобрени по линия на програма на Групата на ЕИБ в размер от 5 млрд. евро 
за подпомагане на европейските компании да се справят с кризата. Европейската инвестиционна 
банка одобри тази сделка с Испания за няколко месеца чрез ускорена процедура за спешна 
помощ за малки фирми.

Допълнителното финансиране бе съвсем навременно за компании като Atrápalo, онлайн пътническа агенция 
от Барселона, за която работят 220 души. Atrápalo получи заем от 500 000 евро от публичната банка на 
Каталуня, предназначени за изплащане на заплати и  за непредвидени разходи. „Бъдещето е  доста 
непредсказуемо,“ казва Луис Алонсо, финансов директор на Atrápalo. „Не знаем нито кога, нито колко бързо 
ще се възстановят пътуванията, туризмът и почивното дело, но благодарение на този заем ще можем да се 
справим с тази неизвестност и да компенсираме спада в дейността по време на пандемията.“ 
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ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ

К огато в град Кишкунхалаш в южна Унгария си дават сметка, че нивата на зараза с КОВИД-19 могат да 
излязат извън контрола на здравната система в региона, властите решават да изградят мобилна 

болница. „Болницата беше построена за няколко седмици, заради скока в броя на пациенти на болнично 
лечение в региона,“разказва Габор Кис, кредитен специалист в Европейската инвестиционна банка, работил 
по финансирането в Кишкунхалаш и по други спешни медицински доставки във връзка с КОВИД-19 в Унгария.

Завършената през април Епидемична мобилна болница в Кишкунхалаш е с капацитет от 150 легла и е 
предназначена за лечение на страдащи от КОВИД-19, които се нуждаят от интензивни грижи. „Помага и за 
ограничаване на вируса,“ посочва Тунде Сабо, здравен икономист в банката. „Местните здравни служби 
могат да отделят пациентите с коронавирус от други пациенти и по този начин значително да намалят риска 
от вътрешно болнична инфекция с КОВИД-19.“

Европейската инвестиционна банка обикновено подкрепя иновациите в медицината – от болнична 
инфраструктура до медицинска апаратура, биотехнологични иновации и разработване на ваксини за 
КОВИД-19. През годината, която не приличаше на никоя друга обаче, иновативните технологии и апаратурата 
не бяха най-неотложната необходимост за болниците и здравните работници по света, особено през 
първите месеци на пандемията. По-скоро, правителствата се затрудняваха да осигурят съществено важно 
оборудване за предотвратяване разпространението на заболяването, както и инфраструктура и работна 
ръка за лечение на тежки случаи на SARS-Cov-2. Тогава се обърнаха към Европейската инвестиционна банка 
с искане за финансиране на по-основни медицински нужди от обикновено.

500 начина да помогнеш

Страните трябваше да реагират светкавично, за да осигурят на болниците и здравните центрове нужното 
защитно оборудване в т.ч. маски, ръкавици, дезинфектанти и специфично за лечение на тежки случаи на 
SARS-Cov-2 като легла в интензивни отделения и апарати за обдишване.

Въпреки че Унгария не бе сред най-засегнатите в ЕС страни, през март 2020 г. правителството трябваше да 
защити здравето на своите граждани като спре темповете на заразяване. Трябваше да се подготви и за втора 
вълна на заразата. Това се оказа от решаващо значение, защото Унгария пострада особено много по-късно 
през годината. Европейската инвестиционна банка се притече на помощ и предостави заем от 
162,5 млн. евро на унгарското правителство за извънредните мерки в страната. Бяха финанси-
рани близо 500 вида оборудване за здравния сектор за избягване разпространението на болес-
тта и за ефективно лечение на пациенти.

„Това беше особен здравен проект за банката,“ казва Сабо от ЕИБ. „Нашите проекти обикновено са за 
модернизация на болници и за здравни иновации, но моментът е необичаен. Давахме си сметка колко 
наложително бе да реагираме бързо и да подкрепим държавите членки на ЕС, да им помогнем да се справят 
с кризата с коронавируса по всички възможни начини.“

През 2020 г. здравните власти в Европа трудно финансираха основни 
медицински доставки в сфера, която обикновено е високо технологична 
и  иновативна, докато други търсеха простички решения за скока 
в нивата на зараза с КОВИД-19
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РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД

Респиратори, дезинфектанти, маски, белодробни вентилатори, монитори за пациенти – това са само някои 
от изделията, които унгарското правителство получи по линия на заема. „Почти целия заем бе използван за 
медицинско оборудване и доставки, необходими за всекидневната работа на здравните центрове по време 
на пандемията,“ казва Сабо. Новозакупеното медицинско оборудване беше разпределeно в цяла Унгария.

Прости решения за КОВИД-19 в чешки болничен проект

Мерките в отговор на кризата в Унгария са само един от многото проекти, които ЕИБ подкрепи през 
изминалата година във връзка с КОВИД-19. Броят на здравните проекти на банката бе утроен спрямо 
предходни години. Проектите на банката в здравния сектор през 2020 г. обаче, не се ограничават само до 
спешни мерки. Независимо от необичайните обстоятелства ние не забравихме нашите дългосрочни 
инфраструктурни цели в здравеопазването.

Кризата с коронавируса изправи местните здравни системи на 
ръба на техните възможности. Пандемията също така показа 
техните слабости и  липсата на готовност. Недостатъците 
в по-старите болници излязоха на преден план и местните 
власти трябваше да ги отстранят. По тази причина, ЕИБ 
подкрепя Централния регион в Бохемия в Чешката 
република със заем от 48 млн. евро за повишаване 
готовността за реагиране при извънредни ситуации 
и модернизация на здравеопазването, транспорта, 
социалните грижи и образователната инфраструктура.

Повече от половината средства са за преоборудване и модернизация на пет болници в региона, както и за 
спешна помощ в Централна Бохемия. Инвестицията ще осигури по-добър достъп до по-качествени здравни 
грижи за близо 1,4 млн. души в региона. „Благодарение на програмата, тези здравни заведения ще станат 
по-ефективни, по-качествени като обслужване, ще допринесат за енергийната ефективност и готовността 
за реагиране при кризи,“ казва Сабо.

Точният момент за предотвратяване на следваща пандемия

„Справянето с пандемията изисква повишаване качеството на съществуващите здравни заведения,“ 
обяснява Сабо. „Не става дума за увеличаване броя на болничните легла. По-скоро иде реч за повишаване 
устойчивостта на нашите болници.“ Това може да бъде постигнато с прости решения като подобряване на 
системите за вентилация с цел ограничаване на вътрешно болничните зарази. Именно това е една от 
промените в чешките болници.

„Става дума и за преосмисляне на системата за здравеопазване,“ посочва Сабо. „Трябва да увеличим броя на 
здравните центрове за хронично болните. Грижата за хронично болните не бива да се предоставя в болници 
за тежки заболявания, защото това е грижата, която поглъща най-голям ресурс. Болничните заведения за 
целева грижа за хронични заболявания са много по-ефективни и по-лесно приспособими за инфекциозен 
контрол. Пандемията с коронавируса ни принуди да ускорим тези разработки – да преосмислим нашите 
болници и да преценим доколко сме подготвени на практика. През тази година всички разбрахме, че сега 
е моментът да предотвратим следващата пандемия.

“ Не става дума за 
увеличаване броя на 

болничните легла. По-скоро 
иде реч за повишаване 

устойчивостта на 
нашите болници. ”
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В отговор на извънредното положение с климата в света и в подкрепа на Европейския 
зелен пакт, ЕИБ си постави амбициозни задачи и се превръща в климатичната банка на 
Европейския съюз. В същото време, някои твърдят сега, че за да противодействаме на 
последиците от кризата с КОВИД-19, помощта трябва да бъде насочена само за растеж 
и създаване на работни места. За ЕИБ възстановяването е екологично и трябва 
неотклонно да вървим към нетни нулеви емисии. Пътната карта на климатичната банка, 
която ще ни бъде пътеводна звезда към целите за климата, бе начертана през 2020 г. 
Следователно, 2021 г. ще бъде първата година за изпълнение на екологичния план за 
действие.

Елина Каменицер, началник отдел „Действия за климата и околната среда“, 
дирекция „Операции“

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРЕЦЕНЯВАТ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ОТ 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

И в трудни времена вятърът 
продължава да духа, а слънцето да 
грее. Възобновяемите източници 
доказаха своята устойчивост на 
КОВИД-19. Пътят пред нас е повече от 
ясен. Сега трябва да ускорим прехода 
към зеленото бъдеще.

Алесандро Боски, началник 
отдел „Възобновяема 
енергия“, дирекция „Проекти“

По жесток, но и по недвусмислен 
начин пандемията ни накара да 
осъзнаем, че ще трябва да 
съобразим бъдещите 
инфраструктурни инвестиции 
с по-радикални очаквания за 
потребностите, поведението 
и усвояването на ресурси 
в бъдеще. Това изместване на 
парадигмата изисква от 
организаторите и от финансистите 
да прилагат нов набор от 
показатели за устойчивост. 
Изграждането на способности 
сред организаторите 
и финансовите посредници, за да 
възприемат и да прилагат тези 
нови техники и стандарти ще 
изисква значителна консултантска 
и техническа помощ.

Франк Лий, ръководител на 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси, 
дирекция „Операции“

РЕШЕНИЯ ЗА КЛИМАТА
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Градовете са на фронтовата линия по време на кризата с КОВИД-19, тъй като предоставят 
ключови услуги в здравеопазването, гражданската защита, градския транспорт 
и управлението на обществени места, докато в същото време се изправят пред силно свити 
приходи поради застоя в градската икономика. През 2020 г. въведохме програми за градско 
възстановяване във връзка с КОВИД-19 в знакови градове като Гренобъл, Милано и Барселона 
и разработихме национални програми за възстановяване във Франция, Нидерландия 
и Полша. През 2020 г. беше задействан и голям, нов консултантски механизъм – Фонд за 
преодоляване на недостига във финансирането на климата в градовете, за чието изпълнение 
работим съвместно с GIZ (Агенция за международно сътрудничество на Германия) 
и в сътрудничество със Световната банка, за оказване на подкрепа на градове в развиващи се 
страни и страни с нововъзникващи икономики на ранен етап на подготовка на проекти. 
С осигурените от Люксембург и Германия средства се очаква това да спомогне за започване на 
интелигентни климатични проекти за водоснабдяване, устойчив градски транспорт, 
енергийна ефективност и приспособяване към климата.

Джери Мъскат, началник отдел „Градоустройство“, дирекция „Проекти“

Откакто е измислено колелото,  
транспортът е люлка на 
човешката изобретателност, от ветроходните 
кораби до елегантните реактивни самолети, 
като винаги е бил двигател и спомагателен 
елемент на технологичния напредък. Сега е наш 
ред да се изправим пред житейските 
предизвикателства на нашето време. 
Транспортният сектор е връхлетян от зелена 
и цифрова революция, сега, когато климатът на 
Земята е нестабилен, а здравната пандемия 
застрашава човечеството. Транспортът е както 
част от решението, така и част от проблема. 
Това е единственият сектор с емисии от CO², 
който продължава да се разраства и е един от 
най-засегнатите от пандемията сектори. От 
транспорта обаче се очаква да поведе 
възстановяването към зелен преход, който ЕИБ 
ще подкрепи, за да бъде създадена истински 
устойчива транспортна система.

Гавин Дънет, директор, „Мобилност“, 
дирекция „Проекти“

ЕИБ реагира доказано бързо на КОВИД-
19. Способността на банката да 
изнамира нови подходи и да се справя 
с непредвидените предизвикателства 
ще бъде още по-важна в борбата 
с изменението на климата 
и унищожаването на околната среда. 
Превръщането й в климатичната банка 
на ЕС ще носи както важни ползи за 
Европейския зелен пакт, така и голямо 
удовлетворение за всички участници 
в усилията за справяне с най-голямата 
заплаха за света днес.

Хайнц Олберс, директор, „Западна 
Европа“, дирекция „Операции“

РЕШЕНИЯ ЗА КЛИМАТА
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ПЛАН ЗА ПЛАНЕТАТА 

И дното десетилетие е от решаващо значение за климата и кризата в околната среда. Нашата пътна карта 
за климатичната банка очертава посоката за постигане на нашите завишени климатични и екологични 

ангажименти през периода 2021-2025 г. в съответствие с Европейския зелен пакт. Ще ускорим прехода към 
ниско въглеродна, издръжлива на климата и екологично устойчива икономика, а цялото ни финансиране ще 
бъде съобразено с Парижкото споразумение, докато в същото време не забравяме никого и подкрепяме 
дългосрочните цели за развитие. 

„По-големите ни амбиции засягат дългосрочно Групата на ЕИБ, те преобразяват нейните приоритети и начина 
ни на работа,“ заявява Стивън О'Дрискол , началник на службата „Околна среда, климат и социални въпроси“. 
„Това е промяна в ДНК, правим всичко възможно, за да изпълним целите от Европейския зелен пакт.“

Амбициозната стратегията на банката за климата е от 2015 г. Идеята за нова Пътна карта за климатичната 
банка се зароди в края на 2019 г., след като Европейският съвет и държавите от ЕС поискаха от ЕИБ да 
увеличи подкрепата за Европейския зелен пакт и да помогне за ускоряване на прехода към въглеродно 
неутрален континент до 2050 г.

Повече чиста енергия и иновации

Основните пунктове от пътната карта:

•  Увеличаване на финансирането от ЕИБ за мерки за климата и устойчивост на околната среда от около 30 % 
към днешна дата до над 50 % до 2025 г.

•  Привеж дане на ц ялото ново финансиране в  с ъответс твие с  принципите и  целите на 
Парижкото споразумение

•  Подкрепа за 1 трлн. евро в инвестиции за мерки за климата и устойчивост на околната среда в периода 
2021-2030 г.

•  Доразвиване на решението за спиране на подкрепата за енергийни проекти за традиционни изкопаеми 
горива

•  Запазване на водещите позиции на капиталовите пазари, където ЕИБ бе първата институция, емитирала 
„зелени“ облигации и все още е най-големият наднационален емитент на „зелени“ облигации

•  Поставяне на ударението върху енергетиката, иновативните технологии и цифровизацията, които ще бъдат 
основни двигатели за модернизация и декарбонизация на промишлеността

•  Увеличаване на средствата, които спомагат обществото да се приспособи към изменението на климата и за 
стабилността на икономиката

Пътната карта очертава насоките за засилена подкрепа за общностите, чиито икономики са 
силно зависими от енергоемки сектори като въгледобив или стоманодобив. Това означава 
повече ресурс за „справедлив преход“ и социално равенство, включително повече обучение, 
заетост и консултации за хора, чието препитание е застрашено от прехода към ниско въглеродна 
икономика и от последиците от изменението на климата. Ще осигурим и подкрепа за прехода 
към ниско въглеродна, екологично устойчива икономика по света, като обърнем особено вни-
мание на жизнеспособността на общности, които са уязвими на изменението на климата. „Когато 
споменаваме застрашеното препитание поради последиците от изменението на климата, ние сме наясно, 
че често най-уязвими са хората в развиващите се страни, особено тези в най-слабо развитите страни 

Пътната карта на климатичната банка ще зададе посоката на нашето 
финансиране в подкрепа на Европейския зелен пакт и ще направи Европа 
въглеродно неутрална
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и малките островни държави, които освен това разполагат с най-малко финансов ресурс за приспособя-
ване,“ споделя Нанси Сайч, главен специалист по изменението на климата.

През следващото десетилетие всички страни ще трябва коренно да се променят. Пътната карта ще помогне 
на банката да намери нови партньори и да разшири присъствието си в света, за да постигне своите цели 
за климата.

Можете да прочетете пълния текст на Пътната карта на климатичната банка тук www.eib.org/cbr

ОЩЕ НЕЩО ЗЕЛЕНО

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, партньорство между ЕИБ 
и Европейската комисия, помага на държавите членки и на компаниите да подготвят проекти за 
бъдещо финансиране. Неговата работа спомага Европа да осъществява амбициите си.

Водородът като алтернативно гориво
Немското Министерство на транспорта и цифровата инфраструктура поиска стратегическа консултантска 
подкрепа за разработване на финансово предложение и модел за финансиране за използването на водорода като 
алтернативно гориво в немската транспортна мрежа. Центърът предоставя междуотраслова подкрепа за 
технически и финансови консултации с оглед оценка на прогнозите за водородния пазар и отправя предложения 
за финансиране и краен резултат.

Приспособяване към климата в Генуа
Общините като Генуа, Италия се нуждаят от помощ с цел анализ на възможните мерки за приспособяване към 
климата. Задачата на Центъра е да анализира различни варианти за приспособяване по проекти в три или четири 
града и да сравни разходите и ползите. Въз основа на анализа ще бъдат направени заключения относно най-
подходящия вариант за всеки един от случаите.

Проверка за енергийна ефективност
Чешката насърчителна банка, ČMZRB, се обърна за помощ към Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси, за да увеличи обема на инвестициите за енергийна ефективност от фондовете на ЕС. 
Центърът се съгласи да направи оценка на пазара и в резултат на това бе предложен гаранционен инструмент за 
преодоляване на пазарните слабости, който включва инвестиционна стратегия, процедури за управление, 
наблюдение и отчетност. Оценката също така посочи и необходимостта от механизъм „на едно гише" за 
техническа помощ по потенциални проекти, поради което бе направена заявка за помощ при разработване на 
проект по линия на механизма ЕЛЕНА (Европейска програма за подпомагане в областта на енергетиката на 
местно равнище). Тази операция доказа, че средства от ЕС и съфинансиране от ЕИБ могат да бъдат използвани 
чрез иновативни финансови решения, в подкрепа на договори за енергийни характеристики, в съчетание 
с безвъзмездна помощ за инвестиции в цялостно обновяване на сгради. Предвижда се подобни схеми да бъдат 
включени във Вълната за саниране, инициатива на Европейската комисия за удвояване на енергийното саниране 
през идното десетилетие. Очаква се този финансов инструмент да заработи през 2021 г.

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
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ВРЕМЕ НА БЕЗВЕТРИЕ

К огато духа вятър и грее слънце, ветрогенераторите и слънчевите електроцентрали произвеждат 
възобновяема енергия. Невинаги обаче, когато ни трябва електроенергия, има вятър и невинаги грее 

слънце. Затова батериите са толкова важни за зеленото бъдеще. Nilar и Northvolt, две шведски компании 
произвеждат батерии, които съхраняват зелена енергия за ползване, когато ни потрябва.

Nilar разработва никелови батерии с голям формат над 15 години и през 2019 г. ги пусна в търговската 
мрежа. Никелово-хидридните метални батерии на компанията са предвидени да съхраняват възобновяема 
енергия в домакинствата и в търговски, общински и промишлени сгради. Целта не е да подменят лития 
в електромобилите, защото литият е по-тежък метал. Хидридните батерии на Nilar обаче са по-безопасни за 
сградите, защото никелово-хидридните батерии са незапалими. Освен това, те имат 20-годишен полезен 
живот и могат да бъдат рециклирани икономично.

Разходите за батерии падат. От 2010 г. насам, стойността на литиево-йонните батерии за 
електромобили е спаднала с близо 90 %, а стойността на стационарните никелови акумулаторни 
батерии е спаднала с близо две трети. Почти всички високо-технологични батерии в момента се 
внасят в Европейския съюз. Цените на батериите ги правят по-достъпни и затова е важно да се 
развие това производство в Европа, където пазарът за чиста енергия се разраства с бързи 
темпове. От друга страна, разработването на батерии е дълъг и скъп процес с неясен изход, а за да бъде 
конкурентна една компания е необходим голям производствен обем. Затова прохождащите компании 
трудно намират търговски инвеститори и банкови средства.

Двигател за бързите темпове на иновация

При липсата на богат търговски опит, Nilar е от онези проекти, за които финансирането от Европейската 
инвестиционна банка е жизнено важно. Банката на ЕС подкрепя изследванията и по-масовото производство 
на иновативни продукти, за да станат те по-привлекателни за частните инвеститори. „Европейската 
инвестиционна банка е от огромно значение като двигател за бързите темпове на иновация 
в малки компании с новаторски технологии,“ казва Михаел Обермайер, ръководител на Nilar. 
Технологичните компании с иновативни проекти, които не могат да влеят сериозни капитали в мащабно 
производство, не се развиват и идеите им могат да останат в чекмеджето. „Готовността на Европейската 
инвестиционна банка да отпусне заеми, за да може технологията на Nilar да достигне до пазара на етапа на 
начална търговска реализация, е от решаващо значение,“ допълва Обермайер.

Батериите от следващо поколение са крайъгълен камък за целта на Европейската комисия – намаляване на 
въглеродните емисии с 55 % до 2030 г. Те ще спомогнат и за постигане на енергийна независимост, а оттам 
и за енергийна сигурност в Европа. 

По-зелени колела и вятърни мелници 

Батериите на Northvolt също са зелени. За разлика от батериите на Nilar обаче, литиево-йонните на Northvolt 
са предназначени предимно за електромобили. Електрическите автомобили не използват единична 
батерия, подобно на мобифон. При тях по-скоро се използва пакет от хиляди отделни литиево-йонни клетки, 
които работят в синхрон. Когато автомобилът се зарежда, електроенергията се съхранява в батериите по 
химичен път. Когато автомобилът е в движение, батерията освобождава енергия в електродвигателя без да 
изпуска въглерод. Подмяната на замърсяващите с въглерод автомобили с чисти електрически превозни 
средства е жизнено важна за зеления преход.

Две иновативни шведски компании за батерии се стремят да осигурят 
чиста енергия за домакинствата и за автомобилите
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Nilar и Northvolt са подкрепени със заеми от ЕИБ, които са частично по линия на програмата InnovFin на 
Европейската комисия за финансиране на иновативни демонстрационни проекти, чиято цел е преобразяване 
на енергетиката, включително и чрез съхранение на енергия.

Заемът на Европейската инвестиционна банка за Nilar от 46 млн. евро ще помогне за разширяване на 
производството - от една на осем поточни линии. Батериите ще помогнат на собствениците на домове, 
търговски обекти и промишлени сгради със слънчеви панели, както и на по-малки електроцентрали 
с възобновяеми източници, да продават излишната зелена енергия. 

Разширяване на мощностите на шведските компании за батерии

Разширяването на производствените мощности беше причината банката на ЕС да подкрепи батериите за 
електромобили на Northvolt. Чрез подкрепения от InnovFin заем от Европейската инвестиционна банка, 
компанията изгради демонстрационна линия по идейния проект във Вестерос, близо до Стокхолм. Заводът 
започна производство на новия тип батерия в края на 2019 г.

Northvolt вече е направила следващата стъпка: фабрика за литиево-йонни батерии в Шелефтео, Североизточна 
Швеция. Фабриката в Шелефтео получи друг заем от Европейската инвестиционна банка в размер от 
350 млн. щ.д. с гаранция от Европейския фонд за стратегически инвестиции, част от Инвестиционния 
план за Европа. „Съхранението на възобновяема енергия е ключът за въглеродно неутрално общество,“ казва 
Петер Карлсон, генерален директор на Northvolt „и батериите са ключът за постигане на това.“ 

“ Инвестицията ни помогна това да бъде постигнато от 
раз...В противен случай технологията рискува да остане 

в чекмеджето, да бъде откупена и вероятно да 
напусне Европейския съюз. ”
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КАКВО ПРОПУСНА МОНТИ 
ПАЙТЪН ЗА ВЪЛЧИЯ БОБ

Н якога, британските комици от Монти Пайтън правят сценка, в която некадърен разбойник ограбва 
жертвите си със смехотворни искания: „Вълчият боб или живота!“ Шегата се състои в това, че вълчият 

боб не струва нищо, тъй като е само лилаво цвете. Немската Prolupin обаче не мисли така. Компанията 
е разработила вегански сладолед без мляко, както и цял асортимент от други хранителни продукти, 
направени от семената на вълчия боб. Със седалище недалеч от Рощок, Prolupin продава своята продукция 
в Германия. Навлизането в други европейски държави изисква допълнителни инвестиции, които са трудно 
достъпни за относително млади компании в биоикономиката, защото нямат доказан опит, с който да 
привлекат банкови заеми, а рисковите капитали предпочитат други сектори.

Тук се намесва Европейският фонд за кръгова биоикономика. На път да привлече 250 млн. евро за биоикономи-
ката и кръговата биоикономика, фондът инвестира в компании на ранен етап от развитие с доказани техноло-
гии и нужда от инвестиции за разширяване на дейността и навлизане на по-големи пазари. Биоикономиката 
и кръговата биоикономика са съществен елемент в изграждането на по-устойчива икономика 
и в опазването на околната среда. Биоикономиката намалява зависимостта от природни изкопаеми 
като насърчава устойчиви продукти, които използват възобновяеми биологични източници (като 
вълчия боб) за производство на храни, материали и енергия. 

Европейският фонд за кръгова биоикономика възниква във връзка с проучване на InnovFin Advisory на ЕИБ 
от 2017 г., проведено с подкрепата на Европейската комисия. Проучването установи голям недостиг на 
средства за компании от областта на биоикономиката, които имат нужда да разширят своето производство 
и разпространение. Докладът препоръчва създаването на основен фонд в подкрепа на компании на етапа 
на растежа. Предвид това, Европейската инвестиционна банка и  Европейската комисия избраха 
инвестиционен консултант, който създаде Европейския фонд за кръгова биоикономика. „Биоикономиката 
и  кръговата биоикономика все още се възприемат като зараждащ се сектор,“ казва Йикуи Сун, 
инвестиционният специалист, начело на инвестицията на ЕИБ във фонда. „Гаранцията от Европейската 
комисия изигра основна роля при привличане на частни инвеститори за преодоляване на недостига.“ 

След като фондът приключи годината през октомври с 82 млн. евро, това породи голям интерес 
сред частни и публични инвеститори и е на път да повтори този резултат в бъдеще. „Това ще даде тласък 
за допълнителни дейности в този сектор в Европа,” казва Фелипе Ортега Шлингман, началник отдел 
„Агропромишленост и развитие на селските райони“ в ЕИБ. „Има огромен потенциал за развитие.“

Фонд по биоикономика се стреми да преодолее недостига от финансиране 
за компании с доказани технологии, за да навлязат широко в Европа 
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УСТОЙЧИВОСТ В КОСМОСА

С пътниците помагат на хората и на спасителните служби при повреда на наземните станции поради 
природни бедствия като урагани или земетресения. Те осъществяват цифрова връзка между пациенти 

в откъснати селски райони и здравни специалисти в случай на пандемия. Те, също така, предоставят данни 
за проследяване на заплахата от глобалното затопляне и за напредъка по преодоляването й.

Спътниците обаче произвеждат космически отпадъци. След като изпълнят своята мисия, малките спътници 
се връщат към Земята и  изгарят в  атмосферата. По-големите биват пренасочвани към гробища за 
космически кораби в океаните или остават да се реят в контролирани „орбитални гробища". Крайно време 
е да бъде намерено решение за растящия брой космически отломки.

D-Orbit е нова космическа компания със седалище до езерото Комо в Италия, която е водеща 
в областта на устойчивата космическа икономика и космическа логистика. „Някои наши клиенти са 
оператори на станции за наблюдение на Земята, които предоставят данни и  информация за 
метеорологичните условия, замърсяването, горското и селското стопанство, океаните, бреговата ерозия 
и критичната инфраструктура,“ споделя Лука Розетини, изпълнителен директор и основател на D-Orbit. 
„Космосът е възможност за нашето общество, промишленост и научни институти.“

През октомври 2020 г., с помощта на Европейската ракета Вега, D-Orbit изстреля от космическия център 
в Гвиана първия ракетоносител ION, който успешно пусна в орбита 12 малки спътника Planet SuperDove за 
заснемане на Земята. Ракетоносителят ION (което означава „в орбита в момента“), разработен от D-Orbit, има 
подкрепата на Европейската инвестиционна банка – заем от 15 млн. евро. Финансирането е предвидено по 
меморандум за разбирателство, подписан през 2018 г. между Европейската инвестиционна банка 
и Европейската космическа агенция.

Микро и нано спътници

Товарните мисии на спътниците на D-Orbit се управляват от централата до езерото Комо. По проект те могат 
да бъдат изстрелвани от различни ракети, предлагани на пазара. Това е един вид космическо такси, което 
може да бъде носител на нано или микро сателити. Всеки от тези миниатюрни CubeSats е с тегло от няколко 
килограма. Възможен е  преносът и  на други полезни товари като технологии, разработени от 
новосъздадени фирми, научни институти и  космически компании, които се нуждаят от изпитване 
и утвърждаване на технологии в космоса преди пускане на пазара. 

„Ракетоносителят ION е иновативно решение в подкрепа на малките оператори на спътници за изпитвания 
на технологии в космоса и за ускорена търговска реализация на нови сателитни услуги,“ споделя Кристиян 
Кор, главен инженер в ЕИБ за цифрова инфраструктура, работил по заема за D-Orbit . Андерс Болин, 
икономистът на ЕИБ по проекта добавя: „Благодарение на концепцията за ION, D-Orbit е лидер 
в иновациите в тази област.“

Намираща се на брега на езерото Комо компания създава спътник за 
събиране на данни от космоса за изменението на климата и за прочистване 
на натрупаните с десетилетия отломки
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ЗЕЛЕНА СТОМАНА, 
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Д о менните пещи използват въглища за химическа редукция на желязна руда в желязо, от което след 
допълнително преработване се получава стомана. В хода на процеса се изпускат големи количества 

парникови газове и CO2 . В Европа стоманодобивните предприятия улавят тези странични газообразни 
продукти и ги превръщат в електроенергия и топлоенергия. Тогава обаче CO2 попада в атмосферата.

По тази причина, интегрираните стоманодобивни предприятия са 
от решаващо значение за декарбонизацията. Големият произво-
дител на стомана ArcelorMittal в Белгия внедрява първа по рода си 
иновативна технология, която по своите мащаби и сложност не 
е съществувала досега в света. Проектът отговаря на възприетата от 
ArcelorMittal пътна карта на Европа за ограничаване на въглеродните 
 емисии, която предвижда намаление от 30 % до 2030 г. и въглеродна неу-
тралност до 2050 г. 

Инсталацията улавя богатите на CO - и CO2 производни газове от домен-
ните пещи и ги преобразува в етанол чрез микробна ферментация. Техно-
логията Carbalyst е  разработена от фирмата LanzaTech от САЩ, 
а ArcelorMittal си сътрудничи с нея от десетилетие. „Ние произвеждаме 

материали и сме убедени, че трябва да възприемем кръговата икономика и да разработим затворени 
процеси от типа „от люлката до люлката“, при които се влагат по-малко първични ресурси и ни позволяват 
да ограничим въглеродните емисии,“ казва Карл де Маре, отговорен за технологичната стратегия на Гру-
пата на ArcelorMittal. „Стоманата и другите отпадъчни вещества трябва да се рециклират 
и доменните пещи са чудесно средство за това.“

Процесът има и втори етап. Тъй като в момента въглеродът се използва за входна суровина в доменните 
пещи под формата на въглища, компанията възнамерява частично да замени изкопаемите въглеводороди 
с обработен дървесен отпадък, превърнат в биовъглища. Тази подмяна на въглищата с въглерод от 
затворен цикъл вече е стъпка напред към зеления преход.

„Това е типичен процес на улавяне и използване на въглерода,“ според Де Маре. „Доменната пещ е по 
средата. Проектът се появява в края, на етапа на страничния продукт при производството на етанол, но 
също така и в началото при нискотемпературната пиролиза на въглерода от естествена суровина. 
Съчетаването на двете иновации генерира така-наречения биоетанол: етанол на базата на въглерод от 
биологични източници. По този начин се затваря въглеродният цикъл.“

Финансиране на иновациите: от теория към практика

Този тип технологична иновация не е  лесно достижима, нито е  сигурна. Наред с  това, новите 
производствени мощности, оборудване и машини изискват значителни инвестиции. Следователно, 
финансирането на подобно начинание е предизвикателство.

Енергоемките промишлени отрасли са източник на 15 % от емисиите на 
CO2 по света. Големият производител на стомана ArcelorMittal разработва 
иновативна технология за декарбонизация на стоманодобива, която 
пести емисии от CO2 и ги превръща в полезно биогориво.

“ Средствата нямаше 
да бъдат предоставени 
без подкрепата 
на Комисията 
чрез InnovFin. ”
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Чрез инструмента на Европейската комисия за демонстрационни проекти в енергетиката по линия на 
InnovFin, Европейската инвестиционна банка подписа през май 2020 г. заем за 75 млн. евро с ArcelorMittal, 
Белгия за частично финансиране на строителството на нови производствени мощности. „Това е интересна 
иновативна схема, чието изпълнение е сложно,“ казва Сенсо Фигаредо Пире, старши кредитен специалист 
в Европейската инвестиционна банка, който доведе до край тази сложна сделка. „Тя допринася за 
кръговата икономика и произвежда зелен етанол, който може да бъде използван като гориво или като 
изходен материал в много химични процеси.“

„Средствата нямаше да бъдат предоставени без подкрепата на Комисията чрез InnovFin,“ допълва 
Фигаредо Пире. „Работихме в тясно сътрудничество с Комисията. Този проект вече може да бъде считан 
за първа важна стъпка към зеления преход в стоманодобива. 

Изпълнението ще започне най-напред в обекта на ArcelorMittal в Гент. Целта е технологията да използва 
15 % от страничните газове за производство на етанол вместо електроенергия. ArcelorMittal обаче 
възнамерява да замени поетапно и  цялостно собствените си електропроизводствени мощности 
с преобразуване на страничните газове в етанол или в бъдеще – в други основни химични продукти. 

По-ниските обеми електроенергия, генерирана от страничните въглеродни газове, позволяват на 
ArcelorMittal да премине към споразумения за закупуване на електроенергия от производители на 
възобновяема енергия и  по този начин косвено да подкрепи развитието на възобноваяемото 
производство. Компанията има намерение да пусне в експлоатация пет подобни съоръжения до 2025 г. 
в Европа и други части на света.

Има ли нещо по-добро от рециклиран въглерод? Рециклиран зелен въглерод

Проектът е икономически жизнеспособен, защото има голямо търсене на етанол, който се съхранява 
и превозва по-лесно от електричеството. Етанолът намира множество приложения. Може да се ползва за 
гориво при смесване с бензин. Може да бъде преобразуван и в етилен, основна съставка в производството 
на пластмаси, което допринася за кръговата икономика.

„Тази инвестиция запазва работните места като съхранява стоманодобива в Европа, който се нуждае от 
високо квалифицирана работна ръка за проектиране и експлоатация на тези съоръжения,“ казва Марк 
Тонтелинг, инженер от Европейската инвестиционна банка.

Със съчетаването на два иновативни процеса, компанията цели да произвежда 80 млн. литра биоетанол, 
което се равнява на горивото за 600 полета между Ню Йорк и Лондон. Според разчетите на ArcelorMittal, 
спестения CO2 се равнява на годишните емисии на 350 000 автомобила.

„Допадна ми ентусиазма и всеотдайността на хората в Гент, които искат този проект да успее,“ допълва 
Тонтелинг. „Поемаме технологичен риск, но искаме да подпомогнем сектора. Ако има успех, може да започне 
по-масово производство на въглеродни продукти от затворен цикъл като биовъглища, рециклирани 
въглеродни горива, биоетанол и много други.“

“ Поемаме технологичен риск, но искаме да 
подпомогнем сектора. ”
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Ю гоизточното Средиземноморие е естествена лаборатория, която може да помогне на учените да 
наблюдават и да предсказват климатични изменения в цял свят. Въпреки това е слабо проучено, досега.

За да преодолеят тази слабост, два от водещите държавни изследователски центрове в Гърция изграждат 
инфраструктура и апаратура за измерване на въздуха и проучване на водите – от най-високия атмосферен 
слой до повече от 5 000 м дълбочина под повърхността на най-ниската точка в Средиземно море, която се 
намира в Гърция.

Националната обсерватория в Атина изгражда Общогръцката геофизична обсерватория в Антикитера 
(PANGEA) на малкия почти необитаем остров Антикитера, който се намира между Крит и Пелопонес. 
„Проектът PANGEA представлява голям пробив в измерването на атмосферните параметри и за създаване 
на климатични модели за югоизточното Средиземноморие,“ казва проф. Манолис Плионис, ръководител на 
обсерваторията. „Средиземно море е гореща точка за изменението на климата и данните ще ни помогнат 
да разберем как ще се променя климатът през идните години и как това ще повлияе на обществото 
и на икономиката.”

Междувременно, Гръцкият център за морски изследвания ще изгради нов океанографски изследователски 
плавателен съд за подмяна на предишния, който трябва да бъде изведен от експлоатация след 35 години 
работа. Новият съд ще може да прави изследвания както в континенталните плитчини, така и в открито 
море. Корабът е дълъг 70 м и широк 16 м и ще бъде оборудван с многофункционални лаборатории, 
просторни открити палуби с модули за мобилни, взаимозаменяеми лаборатории. По този начин съдът ще 
стане универсална платформа за богат спектър научни и други мисии.

„Средиземно море е от изключително значение за изменението на климата, тъй като представлява 
миниатюрен океан, който реагира незабавно на климатичните промени. Тъмните му, неизследвани води 
все още крият тайни,“ казва д-р Арис Карагеоргис, ръководител на центъра. „Един нов и  стабилен 
плавателен съд, оборудван по последна дума на техниката, може да ни помогне да проучим Средиземно 
море по-задълбочено, водите, морското дъно и да предвидим какво може да се случи в океаните на фона 
на изменението на климата.”

Гръцка инфраструктура за изменението на климата срещу глобалното предизвикателство

Станцията PANGEA ще осигурява непрекъснато наблюдение на съществени климатични променливи 
и геофизична дейност и ще предава в реално време сертифицирани данни от наблюденията на научната 
общност. Нейната цел са предизвикателствата като изменението на климата и производните крайни 
метеорологични явления и  природни бедствия в  Гърция и  Източното Средиземноморие, както 
и проследяването на сеизмична активност. Това е важно в Югоизточното Средиземноморие, тъй като 
е слабо проучено досега, независимо от силната тектонична дейност. 

От своя страна, съдът е нов елемент на инфраструктурата сред морално остарялата океанографска флота 
и може да „оздрави“ океанографията,“ споделя Карагеоргис.

Новата гръцка инфраструктура за изменението на климата ще предоставя 
важни данни за изследване на глобалното затопляне и за предсказване на 
природни бедствия.
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На научно равнище, проектът ще спомогне за постоянното събиране на съществени климатични 
променливи в атмосферата и морето, необходими за климатично моделиране. Надеждните 
климатични модели могат да повишат качеството на наблюдението и точността на прогнозите 
за климатичните промени. Данните ще позволят на учените да разберат как се променя климата 
и да разграничат естествените климатични промени от причинените от човека. В областта на 
морските изследвания ще бъде подсилено опазването на биоразнообразието чрез наблюдение на 
промените в живите организми, като например бъдат изучени чуждоземни видове, дошли от тропическите 
води поради повишената температура на морската вода.

Отражение върху гръцкото общество, действия срещу изтичането на мозъци

Ще има положителен ефект и за гръцкото общество. Данните от станция PANGEA ще помогнат на 
гръцката гражданска защита да прогнозира и вероятно да избегне тежките последствия от 
природни бедствия. Наред с това, тази инфраструктура ще спомогне за повишаване на научния престиж 
на Гърция. „Гърция често не е достатъчно конкурентна в научните среди,“ казва Мартин Хъмбърг, икономист 
от Европейската инвестиционна банка. „Тези проекти доказват, че Гърция разполага с  отлични, 
напредничави изследователи. Трябва им само подкрепа и инфраструктура, за да могат да приложат своите 
знания и умения и да се съревновават с другите.“

Проф. Плионис добавя: „Проектът PANGEA ще донесе важни ползи за обществото, свързани с обръщане на 
тенденцията за обезлюдяване на Антикитера и подобряване на крайбрежното корабоплаване в този 
пограничен район.“

През юли 2020 г. Европейската инвестиционна банка, климатичната банка на ЕС, подписа заем 
в размер до 57,5 млн. евро за гръцките власти за финансиране на изграждането и оборудването 
на Геофизичната обсерватория в Антикитера и за новия океанографски съд. Предвижда се тези 
проекти да бъдат изпълнени до пет-шест години.

От финансовата криза насам, средствата за научни проекти са оскъдни, особено по времето на строги 
икономии в Гърция , според обясненията на Костас Каргакос, кредитният специалист от Европейската 
инвестиционна банка, работил по сделката. „Сделката подкрепя усилията на гръцкото правителство 
да насърчи инвестициите в стратегическа научна инфраструктура и цели да допринесе за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяването, водещ 
приоритет на банката и на Европейския съюз.“

“ Данните ще ни помогнат да разберем как ще се променя 
климатът през идните години и как това ще повлияе на 

обществото и на икономиката. ”
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ПЛАН ЗА ЖИВОТА

Б арселона полага усилия да ограничи замърсяването и в същото време да създава жизнена среда, която 
да насърчи младите хора да останат, както и да улесни по-възрастните да се грижат за себе си. 

„Барселона има много ясна стратегия,“ казва Алекс Саз-Каранца, кредитен специалист в Европейската 
инвестиционна банка. „Новият план на града е насочен към мобилността, енергийната ефективност 
и социалното сближаване. Всички тези области ще помогнат на града да се подготви за бъдещето, но и да 
преодолее пандемията от КОВИД-19.“

Отражението от изменението на климата е важен фактор в градоустройството през последните 
години, но пандемията заложи нови предизвикателства, особено за здравния сектор и за 
пренаселената градска среда. Обществените места трябва да позволяват на хората да общуват 
на безопасно разстояние. През 2020 г. Европейската инвестиционна банка одобри заем за 95 млн. евро, 
за да помогне на Барселона да приключи близо 40 проекта, предимно за мерки за климата и за подобряване 
на живота в града.

Една трета от заема е предвидена за възстановяване на близо 200 000 кв. м. площи и създаване на „супер 
блокове“, които позволяват на жителите да се придвижват и  по-лесно да използват обществените 
пространства за отдих и работа. В много части на града пешеходците имат предимство. Зони за ниска 
скорост до 10 км/ч ще ограничават превозните средства. Всички нови сгради ще бъдат проектирани с почти 
нулеви емисии. Нови автобусни маршрути и велоалеи ще насърчават хората да не ползват автомобили 
в града и да намалят емисиите. Ускорява се изпълнението на програма за залесяване. Резултатът: един 
по-устойчив на изменението на климата град, в който хората могат да се придържат към насоките за 
социално дистанциране.

Зони без трафик

През изминалите осем години банката е инвестирала над 150 млрд. евро за изграждане на по-добри 
градове. Проектът в Барселона е подобен на друга сделка от 2020 г. за финансиране на Милано 
с 201 млн. евро, която цели постигане на енергийна ефективност на сградите, улесняване 
придвижването пеш на жителите и използването на обществен транспорт, създаване на повече 
открити зелени площи и възстановяване на икономиката след пандемията.

Планът на Барселона за климата призовава за голямо намаление на емисиите от парникови газове, на 
потреблението на вода и на бедността. Градът възнамерява да стане въглеродно неутрален до 2050 г. „Жителите 
на Барселона са доста активни и са доказано съпричастни,“ казва Леонор Бериочоа, старши инженер по 
градоустройство в  Европейската инвестиционна банка. „Обществото е  доста ангажирано с  климата 
и социалните въпроси. Хората искат да дадат своя принос, да изкажат мнение и да съживят градовете.“

Градоустройството трябва да е съобразено с потребностите на гражданите 
по време на пандемия и в същото време да се грижи градовете да бъдат 
по-зелени и устойчиви на климата. Барселона показва пътя за това
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ЗЕЛЕНИЯТ ПАКТ В ДЕЙСТВИЕ

В 50-километров участък по Балтийското крайбрежие в Полша се строят 29 вятърни турбини. Високите 
им бели кули се издигат над живописните хълмове, населени с лосове, елени и зайци. След тяхното 

изграждане, те ще осигуряват достатъчно чиста електроенергия на 138 000 полски домакинства. „Гордея се, 
че нашата ветроцентрала показва как природата и електропроизводството могат да съществуват рамо до 
рамо,“ казва Диана Казакевич, която отговаря за Полша в Ignitis Group, регистрираната на борсата във 
Вилнюс и Лондон литовска енергийна компания, която строи новата вятърна електроцентрала. „В Полша 
електропроизводството често е било в ущърб на природата.“

Вятърната електроцентрала на Ignitis в Померания е част от преминаването към чиста енергия в Полша, 
където почти цялата енергия се добива от замърсители –  въглища. През 2020 г. Европейската 
инвестиционна банка подписа три заема с Полша за вятърни електроцентрали и една сделка за 
соларни мощности. „Полша е под известен натиск заради изменението на климата,“ казва Роланд Шулце, 
отговорен консултант за ниско въглеродни технологии в банката. „Европейската инвестиционна банка 
е начело в помощта за Полша за преустройство на енергетиката.“

Възобновяемата енергия се превърна в по-привлекателна инвестиция в Полша преди две 
години, когато правителството промени законодателството за енергийните договори. Според 
новия закон, компаниите залагат в офертите си цената, на която ще продават електроенергията. Ако 
пазарната цена спадне, оферираната цена им е гарантирана. Ако се покачи – те изплащат разликата 
на държавата.

Нови сделки за възобновяема енергия в Полша

Проектът на Ignitis беше една от първите сделки, сключена по новия закон. Заемното финансиране за 
проекта от Европейската инвестиционна банка в размер на близо 60 млн. евро показа, че „имаме партньори, 
чийто дневен ред включва екологична устойчивост,“ казва Казакевич от Ignitis. Подобно на другите четири 
сделки на ЕИБ за възобновяема енергия в Полша, сключени през 2020 г., заемът е с гаранция от Европейския 
фонд за стратегически инвестиции. 

Зараждащата се тенденция в Полша може да се окаже решаваща за Европейския зелен пакт. Заявеният през 
2020 г. план на Европейската комисия за противодействие на изменението на климата включва 
задължението Европа да достигне нулеви емисии от парникови газове до 2050 г. Зеленият пакт също така 
предвижда регионите, които засега зависят от изкопаеми горива, да не бъдат изоставени при 
преминаването към чисти технологии. Това е важно за Полша с нейния мащабен въгледобив. 

„Свидетели сме на Зеленият пакт в действие,“ казва Винсент Мецлер, специалист по проектно финансиране 
в ЕИБ. „Този сектор се нуждае от голяма инфраструктура, което е добре за заетостта. С оглед на справедливия 
преход, това е съвсем уместно.“

Възобновяемата енергия получава импулс в  Полша с  изменение 
в закона, което привлича международни инвеститори и трасира пътя 
за зеления преход



44 2020 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Световният сектор за микрофинансиране бе 
силно засегнат от икономическите последствия 
от пандемията с КОВИД-19. С цел да защитят 
микро предприятията, много национални 
регулатори дадоха указания на институциите за 
микрофинансиране (ИМФ) да разсрочат всички 
непогасени задължения на клиентите, което 
влоши качеството на кредитните портфейли 
и ликвидността поради загубата на парични 
потоци. При създалото се положение, 
постоянната подкрепа на ЕИБ за ИМФ чрез 
дългосрочно финансиране е от особено 
значение. След приключване на кризата 
с КОВИД-19, нуждата от средства за 
възстановяване на икономиките, които 
обикновено разчитат на микро и малки 
предприятия, ще е още по-значителна.

Милена Месори, началник отдел „Дялово 
участие извън ЕС и микрофинансиране“, 
дирекция „Операции“

ГЛОБАЛЕН ПОГЛЕД

В Тунис, както и в други страни-партньори, ЕИБ 
реагира бързо на кризата с КОВИД-19 като 
финансира закупуването на медицинско 
оборудване и въведе гъвкави условия по 
съществуващи заеми. Част от отпуснат заем за 
ремонт на училище бе пренасочена за 
закупуване на защитни средства за учители 
и ученици в цялата страна. Продължихме 
и с усилията за подобряване на живота на 
тунизийците като финансирахме така 
необходимата водна инфраструктура и проект 
за градска мобилност в извънградските зони на 
град Тунис, където живее една четвърт от 
населението на Тунис.

Жан-Люк Реверо, ръководител на 
представителството на ЕИБ в Тунис, 
Генерален секретариат

РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Когато хората, правата на човека и социалното приобщаване са в центъра на стремежа за развитие, се 
откриват повече възможности и ползи за всички. Целевите инвестиции могат да подпомогнат зеления 
преход и да допринесат за общественото развитие. По тази причина, ЕИБ инвестира в проекти, чийто 
подход се придържа към ниско-въглеродния преход и укрепва устойчивостта на най-засегнатите от 
изменението на климата общности в Европейския съюз и извън него. Като се съобразява, зачита 
и насърчава широк кръг права на човека като тези на коренното население, на местните общности, на 
мигрантите, на жените и децата, ЕИБ ще продължи да гарантира ефективността, въздействието 
и устойчивостта на своите операции чрез собствени екологични и социални стандарти 
и съпътстващи политики. 

Ясмин Пани, началник отдел „Социална политика, дирекция „Проекти“
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В Африка има една поговорка: „Ако искаш да 
вървиш бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш 
далече, вървете заедно.“ ЕИБ положи големи 
усилия за изграждане на партньорства 
– с държавите членки на ЕС, техните институции 
за развитие и международни финансови 
институции, правителства и частни компании 
в цял свят. Всички тези партньорства заработиха 
заедно срещу КОВИД-19 с нашия естествен 
партньор, Европейската комисия, чрез “Екип 
Европа“. Дори и сега обаче трябва да помним 
актуалните предизвикателства, които кризата 
изостри: изменението на климата, неравенството 
между половете и други прояви на неравенство, 
безработицата, особено сред младите хора. Те 
трябва да останат водещи в нашите замисли, 
както и да търсим начин да постигнем повече, да 
бъдем по-иновативни в своя подход.

Катрин Колин, ръководител на регионалното 
представителство за Източна Африка в Найроби, 
Генерален секретариат

Пандемията от КОВИД-19 не признава 
граници и нейното икономическо 
и финансово отражение се усети в цял свят. 
Нашите партньори – страни в процес на 
разширяване и в съседство, бяха засегнати 
сериозно. Като банката на ЕС, ЕИБ е призвана 
да изиграе особена роля и да помогне на 
нашите съседи да се справят с всеобхватните 
последствия от пандемията. От самото 
начало на кризата, в тясно сътрудничество 
с Европейската комисия като част от 
инициативата „Екип Европа“, ние участвахме 
в укрепването на здравните системи, 
подкрепяхме стопанските среди 
и модернизацията на съществената 
инфраструктура.

Флавия Паланца, директор, „Съседни страни“, 
дирекция „Операции“

ЕИБ оказва подкрепа на 
частния сектор за слънчеви 
фотоволтаични централи в Сенегал, 
Замбия и Мексико и за вятърни 
електроцентрали в Монголия, Кения 
и Йордания. Ние сме климатичната 
банка на ЕС и ще продължим да 
поощряваме въвеждането на чиста 
и достъпна енергия на зараждащите 
се пазари. Проектите на частния 
сектор за възобновяема енергия 
обикновено са с ограничено 
финансиране и от 2015 г. съставляват 
над 90 % от общия размер на 
проектното финансиране със заеми 
от ЕИБ извън Европейския съюз. 

Палома Перез де Вега, началник отдел 
„Проектно финансиране за глобални 
партньори и съседни държави“, 
дирекция „Операции“

Всяка криза открива и възможности. 
Пандемията от КОВИД-19 и ограниченията 
на пътуванията ни показаха огромното 
значение на нашите нарастващи екипи за 
външна дейност в близо 30 
представителства на пет континента в цял 
свят. Работим ефикасно и ефективно 
на място въпреки предизвикателствата 
на деня.

Улрих Х. Брюнхубер, ръководител на 
представителството за външна дейност, 
Генерален секретариат
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БЪРЗА ПОМОЩ

КОВИД-19 е огромно предизвикателство за мароканската здравна сис-
тема. Скоростната финансова намеса на ЕИБ помага в битката с кризата 
и в обучението на медицинските кадри за повишаване качеството на 
живот в страната 

Л еглата в Централната университетска болница (CHU) Ibn Rochd в Казабланка се запълват от пациенти 
с КОВИД-19. Проф. Камал Мархум Ел Филали , ръководител на инфекциозно отделение в болницата, 

казва, че болницата „се справя“ с  притока. Ако обаче приемът продължи да нараства, според него 
в болницата скоро ще свършат местата в интензивно отделение и за обдишване. „Става все по-трудно,“ казва 
д-р Мархум.

Мароко реагира решително, за да ограничи пандемията през пролетта, затвори цялата страна 
и преустанови туристическите и друг вид пътувания. Подобно на много други страни обаче, 
Мароко се сблъска с мощна втора вълна на заразата. В средата на ноември на ден в страната 
регистрираха по 5 000 случая на новозаразени с близо 80 смъртни случая. Към онзи момент, над 320 000 
души в страната с 37-милионно население вече бяха заразени с вируса, а близо 5 000 бяха починали. 
Здравната система изнемогваше.

CHU приема само пациенти с КОВИД-19 в тежко състояние – нуждаещите се от 
спешна грижа или обдишване, както и собствения си заразен с вируса персонал. 
Един от най-големите проблеми на болницата, според д-р Мархун, е справянето 
с растящия брой болнични служители, които са заболели или са били в контакт 
с вируса и се налага да се самоизолират до 14 дни. „Бездруго не ни достига 
персонал,“ казва той. „Това е огромен организационен проблем.“

Опълчване на пандемията

Когато Мароко затвори всичко през пролетта, в страната бяха регистрирани само 
77 случая на коронавируса. Въпреки това, правителството видя как вирусът 
съсипа някои части на Испания и властите вече бяха наясно, че здравната 
система на страната няма ресурса да отблъсне подобно настъпление. „Ако бяхме 
достигнали нивата в Европа, щяхме да рухнем,“ казва д-р Мархум.

Суровите мерки позволиха на Мароко да поддържа ниски нива на смъртност. Смъртността, т.е. броят 
смъртни случаи спрямо общия брой заразени, беше сред най-ниските в света. Подобно на други части от 
Африка, ниската смъртност се обяснява с младостта на мароканското население.

Затварянето осигури ценно време на правителството за разполагане на центрове за тестове, интернет 
сайтове и горещи линии за връзка с обществото. Правителството се обърна към световни организации като 
Световната здравна организация с цел правилна реакция на пандемията и набиране на необходимите по 
спешност средства от международни кредитори, в т.ч. Европейската инвестиционна банка, която 
осигури заем от 200 млн. евро за медицински доставки, обучение и други мерки за укрепване на 
здравната система. Тези усилия спасиха крехката здравна система на страната и 9 200 лекари от 
държавния сектор от тежко изпитание. 

“ Натискът 
и напрежението бяха 
огромни, защото 
знаех, че спасяваме 
живот. Всяка минута 
бе важна. ”



47РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Неразривна връзка

Затварянето в Мароко настъпи едва седмица, след като Ерве Генасия, старши кредитен специалист в ЕИБ 
и  референт за Мароко се бе завърнал в  Люксембург от Казабланка. Той бе в  непрекъсната връзка 
с мароканските власти в хода на пандемията и банката откликна бързо на искането за помощ през март. 
Заемът от ЕИБ в размер от 200 млн. евро е за медицинска апаратура, консумативи и оборудване. Изгодните 
условия по заема позволяват на Мароко да използва средствата за всякакви покупки в здравната сфера във 
връзка с  КОВИД-19, считано от 1  февруари 2020 г., и  дава възможност на властите да представят 
оправдателни документи със задна дата. Заемът може да бъде използван и за проектни разходи до 90 %, 
много над обичайния лимит от 50 %.

Средствата достигат до Мароко в рекордно кратки срокове, като 100 млн. евро са изплатени в рамките на 
месец. „Натискът и напрежението бяха огромни, защото знаех, че спасяваме живот, казва Генасия. „Всяка 
минута бе важна.“

Генасия използва заема за Мароко като отправна точка за по-обхватен инструмент – Заем за 
Програма за държавното здравеопазване в съседни на ЕС страни във връзка с КОВИД-19. Целта 
е да се окаже помощ на съседните на ЕС страни в Източна Европа, Близкия Изток и Северна 
Африка, за да преживеят кризата. Съветът на ЕИБ одобри заема за новата програма бързо, 
в рамките на месец. Заемът стана възможен благодарение на „Екип Европа“, инициатива, която 
разполага с 36 млрд. евро за подпомагане на страни-партньори на ЕС, за да се справят 
с пандемията като съчетават ресурс от Европейската комисия, държавите членки, Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Оказана международна подкрепа 

Мароко е една от най-тежко засегнатите от коронавируса африкански страни. Анна Бароне, ръководител на 
представителството на ЕИБ в  Мароко, казва, че пандемията е  извадила наяве огромните пропуски 
в здравната система на страната: недостатъчна болнична инфраструктура, липса на обучен медицински 
персонал и големи разлики в обхвата. В началото на кризата, Мароко бе сред страните в региона с най-
малко болнични легла спрямо броя на населението, едва 1,1 легла на 100 000 души. Бюджетните разходи за 
здравеопазване също са ниски за региона, близо 160 щ.д. на човек годишно, допълва тя.

Липсата на инфраструктура остава колосално предизвикателство, но Мароко успя да реагира ефективно на 
кризата в кратки срокове и да получи парични средства и експертна помощ от международната общност. 
Страната удвои броя на леглата в интензивните отделения до 3 000. Създадени са центрове за тестове 
и всеки ден отварят врати нови. Заемите от ЕИБ и други кредитори покриват разходите за толкова нужните 
медицински материали, оборудване и лечебни средства.

От друга страна, набирането на легионите квалифициран медицински персонал за битката с пандемията се 
оказа по-голямо предизвикателство. В селските райони трудно се намира квалифициран медицински 
персонал. Инфраструктурата там понякога е неразвита, а географските пречки като планини и пустини 
– смазващи. „Могат да разполагат с всичките пари на света, но ако нямат служители, които да раздават маски 
и да правят лабораторни тестове, ще бъде сложно,“ казва Дана Бурдуджа, старши здравен икономист в ЕИБ, 
която работи по проекта за Мароко.
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В Мароко разполагат с приблизително една трета от лекарите на 1 000 жители, с които разполага съседен 
Тунис (0,54 на 1 000). Част от заема от ЕИБ ще бъде използван за „меки“ инвестиции като образоване на 
клиницисти и лекари и обучение на медицински и административен персонал в болниците.

Трудният път към всеобхватна грижа

През 2002 г. Мароко задейства план за всеобхватно здравеопазване. Пътят се оказа дълъг и труден, но дава 
резултати. Продължителността на живота в Мароко е висока, а ключовите показатели се подобряват. 
Детската смъртност, например, спадна наполовина, от 42 смъртни случая на 1 000 живо родени през 2000 г. 
на 20 през 2017 г.

Последната мярка за разширено здравно покритие е във вид на петгодишна стратегия за периода 2017-2021 
г., която предвижда по-добро ресурсно обезпечаване на болниците, обхващане на самостоятелно заетите 
или на регламентираните професии, увеличаване на броя на заетите в здравеопазването и стандартизиране 
на обучението на студентите по медицина в Мароко.

Правителството е  заделило реални средства за тези планове. През 2019 г. бюджетните разходи за 
здравеопазване се увеличиха с 10 % в номинално изражение, а общо инвестициите в здравеопазване както 
в публичния, така и в частния сектор скочиха с 40 %, според Oxford Business Group.

Истината обаче е, че здравеопазването, особено първичната грижа, остава недостижимо за много 
мароканци. Въпреки че Цел 3 за устойчиво развитие на ООН призовава за всеобщ достъп поне до основни 
здравни грижи, много мароканци нямат достъп, защото живеят в селски район или защото не са включени 
в RAMED – държавната осигурителна система.

„В общи линии, въпреки че на хартия бедните и уязвимите имат право на достъп до безплатни грижи,“ казва 
Бароне, „тези услуги страдат от голям недостиг по отношение на структура, персонал и качество.“ 

Кризата като шанс за реформа

Според Бароне, получената от Мароко огромна международна помощ по време на пандемията може да 
даде тласък за разрешаване на висящи въпроси, свързани с по-добрия достъп до здравеопазване. „Нужно 
е да се възползваме от извънредния характер на кризата и да проведем реформата, която обикновено 
отнема много повече време,“ добавя тя.

И в това е отредена роля на Европейската инвестиционна банка. Бароне споделя, че банката може да 
подпомогне сътрудничеството между различни агенции в мароканската здравна система, като предоставя 
експертна и техническа помощ. Банката на ЕС може да помогне за обновяване и изграждане на повече 
болници, особено в селските райони.

Европейският съюз и Мароко работят по нов дневен ред за сътрудничество през периода 2021-2027 г., което 
също може да благоприятства реформата. „Това може да се окаже изключителна възможност за определяне 
на приоритетите по възраждане на икономиката и за подкрепа за обществото,“ смята Бароне, „като 
по-качественото здравеопазване стане основен стълб за възстановяване на страната.“

“ Нужно е да се възползваме от извънредния характер на 
кризата и да проведем реформата, която обикновено отнема 
много повече време. ”
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СПАСЕНИТЕ МЕЧТИ НА 
МЛАДИТЕ

Образованието може да бъде засегнато от затварянето. Мароко и Тунис 
обаче реагираха бързо, за да могат учениците да продължат да учат

К огато пандемията принуди учебните заведения да затворят през март, Европейският университет във 
Фез положи големи усилия, за да осигури онлайн часове. Обучението от разстояние не беше лесно за 

много учащи се като Уафа Харир, който живее на около 100 км на юг от Фез. „Връзките бяха бавни 
и нестабилни, сайтовете рухваха,“ казва Харир, студент по цифрово инженерство и изкуствен интелект. 
Отгоре на това, мобилните данни за присъединяване към онлайн часовете са твърде скъпи.

Харир и повече от 400 други студенти в университета не разполагат със собствен лаптоп или надеждна 
интернет връзка. Университетът отправи специално искане за помощ, защото ЕИБ вече е финансирала 
изграждането му съвместно с Европейския съюз. Европейската инвестиционна банка и делегацията на ЕС 
в Мароко даряват 500 000 евро от Европейската комисия, за да могат студентите да работят от дома. 
„Пандемията от КОВИД-19 направи мечтите на студентите непредсказуеми,“ казва Дидие 
Босман, старши инженер от ЕИБ. „Целта ни не бе да върнем нещата към нормалното, а да 
осигурим на отличилите се студенти нова нормалност, за да учат и преуспяват.“

Няколко седмици след дарението от ЕС са доставени 420 лаптопа, които дават неограничен достъп до 
интернет на студенти без компютри, които живеят в отдалечени райони със слаба връзка.

Операцията е насочена към момичета, които се нуждаят от компютри и достъп до интернет. Нухайла Чам на 
21 години следва четвърта година строително инженерство. „Благодарна съм на моя университет и на 
Европейския съюз, че ми вдъхнаха кураж и сила да продължа,” казва тя. Тъй като Чам е отличничка, 
тя може да задържи лаптопа за три години. Безвъзмездната помощ помогна също за закупуване на 
триизмерни принтери за производство на маски за многократно ползване и еднократни филтри за 
студентите и администрацията.

Без проблеми в Тунис

Международното училище в Тунис се обновява по план за модернизация на една трета от гимназиите. 
Проектът на стойност 220 млн. евро се финансира от правителството на Тунис, ЕИБ, немската KfW 
и безвъзмездна помощ от ЕС. Докато студентите се готвеха за държавни изпити, министерството на 
образованието на Тунис се обърна с призив за спешна помощ поради липса на санитарни материали като 
маски и дезинфектанти за ръце, за да гарантират тяхната безопасност.

Г-н Босман от ЕИБ се включи отново. Той знае, че проектът за обновяване на учебното заведение се оказва 
с непредвиден излишък от 8 млн. евро поради обезценката на тунизийския динар. Предлага на банката да 
използва част от сумата за спешно необходими санитарни материали в тунизийските училища. Само за една 
седмица са поръчани 750 000 маски и 102 500 л. дезинфектант за ръце за 240 000 ученици и 160 000 учители 
и служители. 
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ВАКСИНАЦИОННА 
СОЛИДАРНОСТ

Първата по рода си световна инициатива за смекчаване на последствията 
от пандемията за здравеопазването и икономиката означава, че бедните 
страни в Африка ще получат достъп до ваксини за КОВИД-19

Н o икой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност, защото заразните болести не признават 
граници. За да бъде защитен всеки един, всички страни, богати и бедни, трябва да имат достъп до 

ваксина за КОВИД-19.

Това е мисията на единствената по рода си световна инициатива COVAX – съвместно начинание на Gavi, 
Алианса за ваксини, Световната здравна организация и Коалицията за иновации в областта на епидемичната 
готовност. С помощта на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, COVAX има за цел 
равен достъп до ваксина за КОВИД-19 във всички икономики.

„Справедливото и равностойно разпространение на успешни ваксини за 
КОВИД-19 е важно за справяне с пандемията и облекчаване на тежкото 
положение в развиващите се страни,“ казва Рафаеле Кординер, работещ по 
проекта инвестиционен специалист в Европейската банка за инвестиции. 
„Съвместните усилия на Европейската банка за инвестиции и  на 
Европейската комисия чрез „Екип Европа“ доказват значимостта на 
многостранния подход за разрешаване на световни здравни въпроси. 
Европа създаде иновативен финансов инструмент, който е образец за 
необходимата солидарност с други човешки същества пред лицето на 
тази опасност.“

ЕИБ инвестира 400 млн. евро в инструмент за авансов пазарен 
ангажимент по COVAX, иновативен финансов продукт, който ще 
осигури участието на 92 страни с ниски и средни доходи в механизма 
COVAX. Инструментът предоставя на тези страни достъп до 
финансирани от донори дози безопасни и ефективни ваксини срещу 
КОВИД-19. Заедно с допълнителната помощ за готовност на страните 

и за доставки – с водещата роля на Gavi и партньорите от алианса, Световната здравна 
организация, Детския фонд на ООН и УНИЦЕФ – COVAX ще осигури защита в кратки срокове на 
уязвимите във всички страни, независимо от доходите.

Наред с гаранциите за справедлив достъп за всяка страна, COVAX има за цел да ускори разработването 
и производството на ваксини срещу КОВИД-19. Механизмът съдейства за провеждането на ваксинационни 
кампании, включително и за верига на доставките с контрол на температурата, което е необходимо за 
ефективното разпространение на ваксините.. 

Мисия на солидарност

Близо 100 икономики внасят своя дан в COVAX на доброволни начала и обединяват ресурсите си за 
разработване и закупуване на ваксини. Междувременно, благодарение на финансовата подкрепа на 
донорите, 92 икономики с ниски и средни доходи участват в модела. Сред тях са страните на юг от Сахара 
и съседните страни на юг от ЕС, в които ваксините биха били недостъпни. „На първо място, това бе мисия на 

“ Станахме свидетели на 
издигането на бариери 
в Европа за пресичане 
разпространението на 
заразата, но също така 
и на готовност да се 
допринесе за 
равноправния достъп 
до ваксини. ”
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“ Тази криза е необичайна поради глобалните 
и синхронизирани последствия. ”

солидарност,“ казва Анна Линч, специалист по биологични науки в Европейската инвестиционна банка, 
работила по сделката за COVAX. „Станахме свидетели на издигането на бариери в Европа за пресичане 
разпространението на заразата, но също така и на готовност да се допринесе за равноправния достъп 
до ваксини.“

Половината страни с ниски доходи и една трета от страните със среден доход са изправени пред риска от 
тежки икономически последици поради КОВИД-19. Според Световната здравна организация, 132 млн. души 
могат да се присъединят към общия брой гладуващи в света заради ефекта от пандемията.

„Тази криза е необичайна поради глобалните и синхронизирани последствия,“ казва Дебора Револтела, 
директор на икономическия отдел на ЕИБ. „Почти всички страни и региони в света са засегнати. За всички 
или за повечето от тези страни, това е най-тежкият удар за растежа в тяхната история.“ 

Равен достъп до ваксини за богати и бедни

Ваксината е  едно от най-добрите средства за преодоляване на последиците от пандемията върху 
здравеопазването и икономиката.

COVAX финансира разработването на редица потенциални ваксини. Той подпомага масовото производство 
на ваксини и договаря цените на ваксините с производителите. Инвестициите на COVAX позволяват на 
производителите незабавно да разширят производствените мощности и да пуснат в производство ваксини, 
докато се провеждат клиничните изпитвания преди даването на разрешение. Ако ваксината е успешна, 
дозите се доставят веднага.

Целта на COVAX е всички страни да имат достъп до дози от безопасна и ефективна ваксина в почти еднакви 
съкратени срокове. Това е от първостепенно значение за поставяне на пандемията под контрол и за 
ограничаване на последиците от нея върху икономиките, общностите, отделните хора, търговията 
и пътуванията.

На етапа на обостряне на пандемията, COVAX ще заложи на осигуряване на достатъчно доставки и ресурси 
за задоволяване на всички икономики с ваксини с цел защита на най-застрашените — предоставящите 
здравни и социални грижи, възрастните и пациентите със съпътстващи здравни проблеми. Ваксините ще се 
разпределят поравно между икономики, които се самофинансират и допустимите по инструмента за 
усъвършенстван пазарен ангажимент, въз основа на рамката за справедливо разпределяне на СЗО. 

Силата е в единството

По думите на Рафаеле Кординер от банката, службите на Европейската инвестиционна банка са работили 
„със скорост на ръба на човешките възможности“, за да структурират и подпишат сделката по COVAX. 
„Постигнахме изумително сътрудничество и бързина, за да можем да пресечем острата фаза на пандемията 
и да възродим икономиките.“
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“ Европа създаде иновативен финансов инструмент, който 
е образец за необходимата солидарност с други човешки същества 
пред лицето на тази опасност. ”

Заемът от Европейската инвестиционна банка е обезпечен с гаранция от Европейската комисия чрез 
Европейския фонд за устойчиво развитие, който насърчава активна политика по отношение на помощта за 
развитие и преимуществено подкрепя инвестиции в съседните на ЕС страни и Африка. Това е допълнение 
към 100 млн. евро помощ от Европейския съюз за COVAX.

Този глобален подход спрямо ваксинирането ще спомогне за социалното и икономическото възстановяване 
и ще ограничи възможността от завръщане на болестта. COVAX доказа на практика, че силата наистина е в 
единството.
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ЗАПЛАХАТА ОТ ДРУГА ЗАРАЗА

Фирма за биомедицина, която разработва нова ваксина за туберкулоза 
казва, че това е съдбоносно за развиващия се свят

О т 30 години туберкулозата е световна заплаха. Смята се, че близо една четвърт от населението на 
Земята страда от заболяването. Тя е голям проблем в развиващите се страни, където бедността и нес-

табилните правителства възпрепятстват програмите за нейния контрол. Голяма част от биотехнологичния 
сектор я пренебрегва.

Не и Леандер Гроде. „Работя по убиец № 1 и съответно по най-опасната 
инфекциозна болест в света,“ казва той.

Има огромна нужда от по-безопасни и по-ефективни ваксини 
срещу туберкулоза. Основната ваксина, прилагана днес е БЦЖ, 
която е на 100 години. През август, Европейската инвестиционна банка 
подписа заем за 30 млн. евро с Vakzine Projekt Management, компанията 
на Гроде известна и  като VPM, за финансиране на изследвания на 
заключителен етап за VPM1002 —  новата ваксина на компанията, 
предвидена за предотвратяване на туберкулоза при пеленачета.

Съдбоносно за Африка и за ХИВ

Много от ваксинираните с БЦЖ в крайна сметка се заразяват с туберкулоза. VPM се надява новото лекарство 
да осигури по-добра защита. Заемът от ЕИБ е част от по-мащабна сделка, която може да включи и 15 млн. 
евро в подкрепа на лечение за ХИВ, вирусът, който причинява СПИН. В Африка, туберкулозата е най-често 
срещаното заболяване сред хора, заразени с ХИВ. „Не можем да спрем да се борим със заболяване като 
туберкулозата,“ заявява Рафаеле Кординер, кредитен специалист в Европейската инвестиционна банка, 
работил по финансирането на VPM. „Надяваме се скоро да навлезем в преходния период на КОВИД-19, 
докато туберкулозата е тук от 200 000 години.“ 

Туберкулозата и КОВИД-19 се разпространяват по сходен начин, от човек на човек чрез мънички 
капчици във въздуха при кашляне и кихане. Подобно на коронавируса, туберкулозата 
причинява тежки проблеми в дробовете, ако не се лекува, но засяга и мозъка, бъбреците 
и гръбнака.

Ако хората си мислят, че коронавирусът е коварен, трябва да видят как действа туберкулозата, споделя Сина 
Брюкнер, ръководител на проект за новата ваксина на VPM. „Туберкулозата е много хитроумно заболяване, 
добре приспособено към хората,“ допълва тя. „Много е трудно да му се противодейства и причинява големи 
вреди на здравето. Хората гладуват, слабеят, не могат да се хранят. В сравнение с коронавируса, битката 
с туберкулозата е много по-сложна. На съвсем друго ниво е.“

Повече финансиране за ваксини срещу туберкулоза за развиващия се свят

Финансирането е едно от най-големите препятствия за нови ваксини срещу туберкулозата. Този вид ваксина 
помага най-вече на развиващите се страни и не носи големи печалби на фармацевтичните компании, за 
разлика от лечението на рак, където възвращаемостта е по-висока.

“ Има реален недостиг 
на финансови средства 

за клинични 
изследвания на 

инфекциозни болести. ”
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Според Кординер, кредитният специалист на ЕИБ, налице е голяма нужда от финансови споразумения от 
страна на Европейската комисия или от държавите членки на Европейския съюз, в помощ на компании като 
VPM. Изрични договореност за мандат могат да осигурят на банката на ЕС повече възможности и средства 
за подпомагане на по-рискови изследвания или недоказани технологии. Заемът на ЕИБ за ваксина срещу 
туберкулоза има подкрепата на пакета за финансиране на последиците, който се поддържа от държавите 
членки и се използва за проекти за развитие в по-бедни части на Африка. Заемът е споразумение за рисково 
финансиране, чието погасяване ще зависи от изпитванията и пазарните резултати на медикамента. Ако 
медикаментът е безуспешен, заемът може да бъде отписан.

Достъпни медикаменти и масово ваксиниране

„Много е важно да финансираме подобни проекти,“ казва Анна Линч, специалист-биолог в банката. „Има 
реален недостиг на финансови средства за клинични изследвания на инфекциозни болести, а инвестициите 
за особено опасни патогени често се правят впоследствие. Надяваме се финансирането в бъдеще да 
бъде целенасочено, съобразно глобалния болестен товар.“

Vakzine Projekt Management е поделение на Серумния институт на Индия, най-големият производител на 
ваксини в света. Компанията е основана от Сайръс Пунавала, който заявява, че неговата цел са достъпните 
лекарства за развиващия се свят и ваксинирането на възможно най-много хора.

„Серумният институт е невероятна организация,“ казва Кристина Никулеско, друг специалист по биологични 
науки в Европейската инвестиционна банка. „Техният двигател наистина е благотворителността, т.е. 
достъпните ваксини.“

Новото лекарство на VPM ще бъде предназначено предимно за страните на юг от Сахара с висок брой болни 
от туберкулоза. Клиничните изпитвания ще бъдат провеждани в Уганда, Габон, Кения, Танзания и Лесото.

Според изпълнителния директор на VPM — Гроде, изследванията за ваксини срещу туберкулоза и други 
заразни болести най-после имат по-светло бъдеще, което се дължи отчасти на коронавируса. 

„КОВИД промени сюжета,“ добавя той. „Хората разбират, че вече не можем да си позволим да чакаме 
болестта да дойде и тогава да се опитаме да лекуваме с нови медикаменти. Бъдещето на света зависи от 
по-доброто ваксиниране.“

“ Бъдещето на света зависи от по-доброто ваксиниране. ”
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ГРУЗИНСКО СИРЕНЕ 
С ШВЕЙЦАРСКИ ПРИВКУС

Грузински стопани се обучават заедно с швейцарско земеделско училище 
благодарение на заем, подкрепен от ЕС

З емеделието е важна част от грузинския национален характер. Половината от територията на страната 
е заета от селско стопанство и почти същият процент от работната ръка е зает в този сектор, като почти 

всички обработват собствени площи или работят в малки стопанства. Производителността е ниска 
и селските стопани често изпадат в бедност. С цел да се укрепи земеделието и да се повиши техническата 
подготовка, селскостопанско училище ще отвори врати в Саркинети, високопланинско село близо до 
Дманиси, на 120 км от столицата Тбилиси. Това става в сътрудничество с изявено селскостопанско училище 
от Швейцария. „Природните дадености в Дманиси са сходни с тези в Швейцария,“ казва Тинатин Макхарадзе, 
директор на училището. „Регионът е неустойчив, този проект ще го съживи и ще създаде допълнителни 
възможности за препитание.“

Швейцарското селскостопанско училище „Кавказ“ ще предоставя кратки и дългосрочно курсове за 
животновъдство и  млекопреработване, в  сътрудничество с  Швейцарската Plantahof. Това е  частна 
инициатива с нестопанска цел, която ще експлоатира собствена фабрика за сирене и млекодобивно 
стопанство. Финансирането е от Националната банка на Грузия, безвъзмездна помощ от швейцарски 
и грузински партньори, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата на ООН 
за развитие.

Укрепване на сътрудничеството с ценен съсед на ЕС

ЕИБ подписа заем в  размер от 50 млн. евро с  банката на Грузия за малки и  средни предприятия 
и предприятия със средна капитализация, частично изплатен през 2020 г. През декември, банката подписа 
допълнителен заем за 25 млн. евро като част от спешните мерки за КОВИД-19 на „Екип Европа“. Впоследствие, 
Банката на Грузия отпусна заеми на местни субекти, включително и на Швейцарското селскостопанско 
училище „Кавказ“ . Това беше първият заем от банката на ЕС за Банката на Грузия, частично предоставен 
в местна валута, с което бяха избегнати рисковете от обменния курс за крайния бенефициер. „Заемът от 
Европейската инвестиционна банка има както незабавен краткосрочен, така и дългосрочен ефект на 
пазара,“ казва Леван Кобиашвили, ръководител на звеното за финансиране в Банката на Грузия. „Той ни 
позволи да прехвърлим ползите на нашите клиенти — МСП, които са важен дял от нашия портфейл.“

Привлекателното финансиране от ЕИБ в местна валута стана възможно благодарение на безвъзмездните 
средства от Европейската комисия по инициативата за Задълбочена и всеобхватна зона за свободна 
търговия - Изток. „В Грузия, МСП са ключов елемент на икономиката,“ казва Андреас Беркхоф, кредитният 
специалист на ЕИБ, работил по сделката. „Доказахме, че сътрудничеството между Грузия и ЕС носи ползи за 
МСП. За да осигурим подкрепа, ние работим ръка за ръка с Делегацията на ЕС и с Комисията съгласно 
Рамката за Източното партньорство. Подкрепата на ЕС за МСП в страните от Източното партньорство е по 
линия на инициативата EU4Business . Групата на Европейската инвестиционна банка е ключов партньор 
по инициативата.
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ЦИФРОВИЗИРАНИ ДЕЦА

Цифровото образование преобразява сръбските училища, за да стане 
страната по-устойчива и способна да се справя с бъдещи пандемии 
като КОВИД-19

П андемията се отрази пагубно на образованието, затварянето на училищата и университетите засегна 
над 90 % от учащите се в 194 страни. Правителствата трябваше да реагират бързо и да уредят 

обучението от разстояние. Много от тях въведоха онлайн учебни програми. Там където това не беше 
възможно, използваха телевизия и дори радиовръзка.

Кризата обаче извади наяве цифровото разделение между държавите и в самите тях. Стана ясна нуждата от 
цифрова трансформация в образованието в световен мащаб. Европейската инвестиционна банка е част от 
тази трансформация.

С помощта на банката, училищата в Сърбия ще бъдат цифровизирани до 2021 г. Цифровизацията 
и реформата в образованието са водещите приоритети на сръбското правителство. Европейската 
инвестиционна банка подкрепи заем за 65 млн. евро за осъвременяване на цифровата 
инфраструктура и цифровите учебни помагала, както и за подготовка на учители (с помощта на 
УНИЦЕФ). Поради значението на проекта, банката финансира близо 60 % от общата стойност 
— 111 млн. евро. Други 4 млн. евро ще са за техническа помощ и консултации през 2021 г.

„Пандемията от КОВИД-19 и  наложените поради нея социални ограничения сериозно разстроиха 
образователните системи и процеси,“ казва Изабел Щофел, старши кредитен експерт в ЕИБ, работила по 
сделката. „Безпрецедентните обстоятелства показаха, че по-добрата цифрова инфраструктура повишава 
ефективността на училищата при извънредни ситуации. Освен че укрепва устойчивостта при бъдещи кризи, 
тази инвестиция ще създаде предпоставки за пригодност за заетост сред младежта, по-висока 
конкурентоспособност и ръст на иновациите в страната.“

Когато Сърбия затвори през март, преподаването се премести от класните стаи в  телевизията. 
Министерството на образованието, науката и технологичното развитие започна да излъчва образователно 
съдържание за ученици от началния и гимназиалния курс по каналите на националната сръбска телевизия. 
Подобно на много други страни, Сърбия трябваше да действа в движение и да се пригоди към „новото 
нормално“, като създаде специализирано съдържание за разнородни класове.

Сърбия обаче вече бе започнала подготовката за цифровизирано учебно съдържание през предходните 
години. „Дори и преди този проект, правителството бе подготвило онлайн учебно съдържание за четири 
класа от началното училище, които се оказаха изключително полезни по време на затварянето,“ казва Милан 
Добриевич, който ръководи отдела за цифровия дневен ред в Министерството на търговията, туризма 
и далекосъобщенията и работи по проекта от самото начало. 

Тъй като проектът включва осъвременяване на цифровата инфраструктура и на училищните учебни 
материали, в изпълнението участват и двете министерства — на далекосъобщенията и на образованието. 
„В края на следващата година, над 1 800 по-големи училища ще бъдат свързани с високоскоростен безжичен 
интернет, а  другите отдалечени училища ще се свързват с  широколентови мобилни устройства,“ 
пояснява Добриевич.
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“ Това е решаваща стъпка в плана на Сърбия 
да се превърне в цифрова икономика. ”

От хардуер към софтуер

„Наред с подобряването на цифровата инфраструктура, проектът предвижда обучение на учителите в цялата 
страна,“ казва Нихан Коселечи Бланки, икономист от ЕИБ в областта на образованието. „Успоредно с това, 
сръбското Министерство на образованието разработва онлайн интерактивни учебни материали и учебници.“

В крайна сметка, близо 50 000 учители от страната ще получат възможност да повишат цифровите си умения 
чрез обучение. „Това е решаваща стъпка в плана на Сърбия да се превърне в цифрова икономика,“ допълва 
Коселечи Бланки.

Сърбия е осъзнала ролята на образованието в цифровизацията. Според Евростат, нивото на индивидуалните 
цифрови умения в Сърбия е нараснало от 32 % през 2015 г до 46 % през 2019 г. През 2018 г. в цяла Сърбия има 
2 000 цифровизирани класни стаи. Една година по-късно те вече са над 10 000. От началото на учебната 
година, компютърните науки стават задължителни за първокласниците, а програмирането ще бъде 
въведено в трети клас. „Всички изброени програми ще допринесат сръбската образователна система да 
стане по-устойчива, което гарантира придобиване на умения, които раждат нови идеи и технологии,“ 
обяснява Коселечи Бланки.

Добре написано домашно 

И в Хърватия учениците се радват на ползите от доброто цифрово планиране. Преди няколко години 
страната поде програма за училищна цифровизация с цел да осигури качествено образование, което да се 
възползва от най-новите цифрови средства в преподаването и ученето. Планът включва предоставяне на 
ново онлайн съдържание, софтуер, обучение на учителите и училищната администрация и монтиране на 
ново оборудване.

Националната програма за цифровизация започна с пилотен проект през периода 2015-2018 г. в 150 
училища, или 10 % от училищата в страната. Вторият етап приключи през 2019 г. и обхвана останалите 
училища. Общо програмата помогна на учениците в 1 300 училища да се научат спокойно да работят 
и учат онлайн.

Подготовката по инициативата беше подкрепена от „ДЖАСПЪРС“ (Програма за съвместна 
помощ на проекти в европейските региони), от Европейската комисия и ЕИБ. „ДЖАСПЪРС“ 
подпомага региони и градове по-добре да усвояват средствата от ЕС. „ДЖАСПЪРС“ помогна на 
Хърватия да подготви цялата програма, включително и с консултации за това как интегрирането на 
информационните технологии в образователната система помага на децата, поощрява ученето през целия 
живот, благоприятства икономиката на страната и социалния напредък.

Когато страната затвори през 2020 г., програмата за цифровизация и вече въведените мерки спомогнаха за 
плавния преход към обучение от дома в Хърватия. Учениците от началните и гимназиалните класове можаха 
да продължат обучението си без прекъсване, когато училищата затвориха в средата на март.
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Б анката емитира облигации в 19 валути, като по-голямата част от средствата е набрана в основните 
валути: евро, щатски долари и британски лири. Разнообразието от източници и падежни срокове 

придават гъвкавост на кредитната стратегия на банката. Основаният на различни валути подход осигурява 
на ЕИБ достъп до някои местни валути за разплащания.

ИЗТОЧНИКЪТ НА СРЕДСТВАТА

През 2020 г. Европейската инвестиционна банка, най-големият многостра-
нен кредитоискател и кредитор в света, привлече 70 млрд. евро на между-
народните капиталови пазари. Емитираните от банката облигации достигат 
до инвеститори, които обикновено не инвестират в Европа и косвено се 
включват в европейски проекти чрез облигациите на ЕИБ.

ЕМИСИИ ПО ВАЛУТИ

eвро

47,14 % 32,27 %

ЕИБ НА ПАЗАРИТЕ

Пандемията подложи на голям натиск обществената здравна система и икономиката, както и работата на 
финансовите пазари и институциите. През март, когато ЕИБ пусна първата наднационална еталонна облигация 
след избухването на пандемията, действията на банката зададоха насоката на пазарите. Желанието ни бе да 
покажем гъвкава приспособимост при трудни и променливи обстоятелства, като в същото време насочим 
усилията на ЕИБ за бърза реакция там, където е необходима незабавна подкрепа, казва Ейла Крейви, 
директор, „Капиталови пазари“.

Повече от половин година нашите служители осъществяваха сделки като работеха от вкъщи и през това време 
банката, водещите мениджъри и участващите в нашите сделки инвеститори доказваха готовността си да работят 
заедно от разстояние при несигурни пазарни условия.

Размерът на програмата за финансиране на ЕИБ не беше засегнат реално от пакетите за реагиране на пандемията, 
тъй като мерките основно представляваха инструменти с гаранции.
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щ.д. британска лира ДРУГИ

32,27 % 10,56 % 10,03 %

СЕВЕРНА И ЮЖНА 
АМЕРИКА

12 % 12 %10 %

БЛИЗЪК ИЗТОК И АФРИКА

1 % 2 % 2 %

ЕВРОПА

70 % 69 %67 %
АЗИЯ

17 % 17 %21 %

2020 г.2018 г. 2019 г.

Едно от положителните неща през годината бяха стимулите за финансиране на социални 
цели. По-конкретно, ръстът на обемите за социални облигации действително може да бъде 
окачествен като огромен напредък за социалния характер на финансирането. Те вече догон-
ват „зеленото“ финансиране.

ЕИБ привнесе своя дан и тук. Още през април ЕИБ разшири достъпа до облигациите за информираност относно 
устойчивостта (SAB), като по този начин привлече внимание към спешните мерки на ЕИБ в здравеопазването. 
Въведена за първи път през 2018 г. за водния сектор, рамката за SAB включи и здравеопазването в края 2019 г. 
Облигациите стъпват върху опита по Облигационната емисия за повишаване информираността относно климата 
(CAB), схема за „зелени“ облигации, въведена за първи път от ЕИБ през 2007 г. Критериите за допустимост по SAB 
отразяват многообразието на финансирането на ЕИБ срещу пандемията и последиците от нея, което включва 
широк кръг спешни мерки в здравеопазването и икономиката както в национален, така и в международен план, 
а също и планове за готовност в бъдеще.

Включихме критерии за технически подбор съобразно таксономията за устойчивост на ЕС. Към днешна дата, това 
са най-подходящите условия за допустимост по CAB, разширени в съответствие с таксономията на ЕС, които освен 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия включват и две нови области за смекчаване на последиците 
от изменението на климата: изследване, разработване и внедряване на иновативни ниско въглеродни технологии; 
електрическа ж.п. инфраструктура и подвижен състав и електрически автобуси. 
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ГРУПАТА: 
ОСНОВНИ МОМЕНТИ

О коло световната пандемията витае огромна неяснота. Кризата разтърси икономиката и коренно 
промени дейността на Групата на ЕИБ. Въпреки това, Групата на Европейската инвестиционна 

банка ще изпълни ангажимента да увеличи подкрепата за възстановяването.

Ще увеличим финансирането за климата и околната среда. Новата Пътна карта на климатичната 
банка посочва как ще изпълним целите за периода 2021-2025 г. Борбата с изменението на климата е едно от 
най-важните предизвикателства на нашето време.

Ще продължим да подкрепяме сближаването между страните в Европейския съюз. Все още има 
структурни различия между държавите членки и това стана особено ясно по време на кризата с КОВИД-19, 
която засегна по-остро някои региони. Потвърждаваме нашия ангажимент към Механизма за справедлив 
преход на Европейската комисия. Като помагаме на регионите, които зависят в  голяма степен от 
изкопаемите горива, ние ще се погрижим никой да не бъде изоставен при промяната в промишлеността 
и съкращаването на работни места.

Групата на ЕИБ ще подкрепи технологичното преустройство на компаниите със стимули за 
иновация, така че компаниите да станат по-ефективни и с по-високо качество на услугите. Ще 
помогнем на компаниите да ускорят цифровизацията и да повишат устойчивостта и производителността. 
Има значителен недостиг на инвестиции за иновация и  цифровизация в  Европа, което вреди на 
икономическия растеж и на конкурентоспособността на Европейския съюз в света.

Ще положим големи усилия за изпълнение на мандатите на ЕС в новата Многогодишна 
финансова рамка и ще работим с държавите членки и Европейската комисия в подкрепа на 
Плана на ЕС за икономическо възстановяване Next Generation. Това ще подпомогне 
възстановяването след кризата и ще бъде солидна основа за устойчив растеж в дългосрочен план, 
в съответствие с приоритетите на Европейския съюз за климата, цифровите технологии и сближаването.

Размерът на финансирането извън Европейския съюз ще бъде сходен с предходните години. 
В центъра на вниманието ще бъдат кризата с КОВИД-19, малките предприятия и други инвестиции, които 
подтикват към възстановяване и противодействат на изменението на климата. Ще подкрепяме повече 
проекти, които помагат на развиващите се страни да задоволяват растящите нужди на здравеопазването 
и дават сила на икономиките да устоят на нови кризи.

Дейността на Европейската инвестиционна банка ще се увеличи значително през 2021 г. най-вече 
заради ключовата й роля в Европейския гаранционен фонд и други мерки в отговор на кризата 
с КОВИД-19. През 2021 г. ЕИФ ще отговаря за фондовете на ЕИБ за климата и за инфраструктурата.

Дейността по новия Европейски гаранционен фонд допълва финансирането, представено 
в нашия Оперативен план. Този фонд ще осигури допълнителна помощ за различни по размер 
предприятия, ще задоволи потребностите в здравеопазването и ще улесни медицинските изследвания. 

Управленската структура на Групата ще бъде подпомогната от нова програма за рискове 
и съответствие, ръководена от Роман Есколано, назначен през 2020 г. за главен секретар по 
въпросите на риска в Групата. Одитният комитет на Групата на ЕИБ също беше укрепен. Управленската 
структура включва правилата и процедурите, чрез които банката се управлява.

Групата на ЕИБ ще използва поуките от кризата за намиране на нови начини за работа 
и изпълнение на задачите. По време на пандемията много от служителите работят дистанционно.
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РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

ЕИБ е орган на ЕС, който се отчита пред държавите членки и се придържа към най-добрите при-
ложими банкови практики при вземането на решения, управлението и контрола.

В началото на 2020 г. Съветът на гуверньорите се състоеше от министри от всяка от 28-те 
държави членки, обикновено министрите на финансите. (С напускането на ЕС от страна на 
Обединеното кралство на 1 февруари 2020 г. техният брой намаля на 27). Гуверньорите определят 
насоките за кредитната политика на банката и приемат годишните отчети веднъж годишно Те 
вземат решение за увеличаване на записания капитал и предоставянето на финансиране за 
операции извън ЕС. Наред с това, те назначават Съвета на директорите, Управителния комитет 
и Одитния комитет. Гуверньорите на ЕИБ единодушно се договориха през 2019 г., че оттеглянето 
от Европейския съюз на Обединеното кралство няма да се отрази по никакъв начин на стабилния 
основен капитал на ЕИБ. Записаният капитал на Полша и Румъния в ЕИБ бе увеличен на 1 март 
2020 г., с което основният капитал на ЕИБ надвиши този преди Брексит

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. Считано от 1 февруари 2020 г., директорите са 28 на брой, по един избран 
от всяка държава членка и един от Европейската комисия. Освен това има 31 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. Съветът се председателства от президент без право на глас.

Управителният комитет е постоянния орган на управление на банката. 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.

Банката има независим Одитен комитет, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите. Той 
отговаря за одитиране на отчетите на банката и за удостоверяване съответствието на дейността 
на банката с добрите банкови практики. Становищата на Одитния комитет са внасят в Съвета на 
гуверньорите, като се прилага годишния отчет на Съвета на директорите. Одитният комитет се 
състои от шестима членове, назначени за срок от шест последователни финансови години, без 
право на преназначаване.

 Можете да се запознаете с целия оперативен план за 2021 г. на адрес 
www.eib.org/en/publications 
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Устойчивите инвестиции са единствените резултатни инвестиции в нашата икономика. ЕИБ реагира 
на пандемията не само с финансови средства, но и с твърда решимост за устойчивото им усвояване. 
Стожерът е отчетността и банката възнамерява да следи „зеленото“ финансиране да отговаря на 
Регламента за таксономията на ЕС — рамка за улесняване на устойчиви инвестиции, въведена от 
Европейския съюз през 2020 г. Пренесохме този актуален процес на капиталовите пазари с пускането 
на облигации за повишаване на информираността за климата и устойчивостта, чиито средства се 
разпределят предимно за инвестиции в екологични или социални начинания. През 2020 г. обемът на 
емисиите от тези облигации нарасна до 10 млрд. евро, което е 15 % от общия размер на програмата за 
финансиране, спрямо 7 % през 2019 г. Допустимостта ще бъде разширена през 2021 г., за да включва 
биоразнообразие и социални и достъпни жилища.

Алдо Романо, началник отдел „Финансиране на устойчивостта“, финансова дирекция

Водоснабдяването и канализацията, 
които са крайъгълен камък на едно 
здравословно общество, устояха на 
кризата. Банката успя да помогне на 
клиентите с краткосрочни 
затруднения поради затварянето 
и разстройването на търговията, като 
секторът дори отбеляза лек ръст през 
2020 г. Това постоянство 
е доказателство за напредничавите 
нагласи в сектора. Очакваме през 
идните години да продължим да 
бъдем важен партньор в сектора.

Томас ван Гилст, началник отдел 
„Сигурност и устойчивост във водния 
сектор“, дирекция „Проекти“

КАКВО СЛЕДВА?
ОЧАКВАНИЯ НА КЛЮЧОВИ ФИГУРИ НА ЕИБ ЗА ТЕХНИТЕ 
СЕКТОРИ ИЛИ ЗА ПАЗАРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.

Започнахме преглед на екологичните 
и социалните стандарти на ЕИБ, който ще 
приключи през 2021 г. От подход, основан на 
съответствие и липса на вреда, преминаваме 
към положителен принос за екологичната 
устойчивост. В областта на биоразнообразието 
целта ни е нетен положителен ефект от нашите 
проекти. Като обръщаме тенденцията на загуба 
на биоразнообразие по финансираните от ЕИБ 
проекти, се надяваме да допринесем за 
ограничаване на разпространението на 
патогени като КОВИД-19 в бъдеще. За да 
гарантираме, че ще носим отговорност за 
нашите амбиции, ние сме разработили система 
за проследяване на всички инвестиции за 
околната среда във финансовата дейност на 
банката, която ще зададе основата и насоките 
за разработване през 2021 г. на проследяваща 
система във финансирането на околната среда 
по линия на Платформата на ЕС за устойчиво 
финансиране. 

Адина Реликовски, началник отдел „Екологична 
политика“, дирекция „Проекти“
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Все повече внимание се обръща на цифровите 
технологии и цифровизацията, което означава 
предоставяне на малките предприятия на 
необходимата техническа и иновационна помощ, 
особено чрез цифрови иновационни центрове. 
Трябва да осигурим на предприемачите и малките 
дружества повече помощ, за да развиват идеите си, 
да се разрастват и да пускат нови продукти на 
пазара. Виждам много промени в промишлеността, 
биоопаковките, биоразградимите продукти, 
рециклираните облекла, кръговата икономика. До 
голяма степен, потребителите ще определят 
промените, като продуктите ще стават 
по-устойчиви и ще произвеждат по-малко 
отпадъци. Виждам също така, че се обръща повече 
внимание на водорода като важна съставка на 
нашата нова енергетика и на декарбонизацията на 
тежката промишленост. Пандемията ни помогна да 
осъзнаем колко важни ще бъдат иновативните 
и цифровите решения чрез блоковите вериги, 
космическите и квантовите технологии за 
овладяването на здравни и климатични кризи от 
страна на предприятията и обществото в цялост. 
Това изправя ЕИБ пред историческа възможност да 
спомогне за мобилизиране на инвестиции в тези 
критични сфери.

Шива Дустдар, ръководител на „Консултантски център 
за финансиране на иновациите“, дирекция „Операции“

Във връзка с енергийния преход, извън 
Европа сме свидетели на ръст на нови 
комбинирани операции с важни 
партньори като Европейската комисия, 
финансови институции в областта на 
развитието и частни инвеститори, които 
целят осигуряване на чиста енергия 
и топлоснабдяване. Пътят за постигане на 
въздействие ще бъде труден и ще изисква 
всеотдайност и сътрудничество 
в редиците на банката.

Дирк Рус, ръководител на програмите за 
енергиен преход, дирекция „Проекти“

С настъплението на КОВИД-19, консултантският 
отдел на ЕИБ бързо набра подкрепа с цел 
клиентите да се ориентират и приспособят към 
извънредните обстоятелства. Помощта 
включваше както съвети за оптимизиране 
усвояването на наличните средства на ЕС 
и тяхното съчетаване за преодоляване на 
ефекта от кризата, така и помощ за управление 
и пренасочване на инвестиции, или дори 
приобщаване към опашката от кандидати за 
разработване на ваксини. В бъдеще 
консултантската помощ ще бъде решаваща за 
ускоряване на инвестициите, с основна цел 
„зелен“ и цифров преход в Европейския съюз 
и извън него. Задължително е инвестиционните 
проекти да са качествени, но според нас 
консултантският център на ЕИБ ще играе все 
по-голяма роля за осъзнаване на 
стратегическите тенденции и пресечните точки 
между тях, откриване на нови слабости 
и възможности и за намиране на конкретни 
решения за възможни предизвикателства.

Саймън Барнс, директор „Консултантски услуги“, 
дирекция „Операции“

ЕИБ предостави неотложна помощ 
на своите клиенти в Централна 
и Югоизточна Европа като ускори 
плащанията и предостави целеви 
инструмент в размер от 1 млрд. евро за 
КОВИД-19 в целия регион. Регионът се 
справи сравнително добре с първата вълна 
от КОВИД-19, но втората вълна нанесе 
големи поражения през есента на 2020 г. 
и очакваме да продължим подобен вид 
кредитиране и през 2021 г. 

Анита Фюрстенберг, директор, „Централна 
и Югоизточна Европа“, дирекция „Операции“ 



ПОВЕЧЕ ЗА КРИЗИСНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ГРУПАТА НА ЕИБ 
ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 ЩЕ НАМЕРИТЕ НА:

www.eib.org/covid-19

www.eib.org/covid-19
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