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КАКВО СЪДЪРЖА ТОЗИ ДОКЛАД

Когато сме изправени пред невиждани кризи и колосални потребности е безсмислено да се 
придържаме към обичайната практика. Отговорът трябва да бъде иновативен. Той трябва да 
предлага нови решения, водещи към едно различно бъдеще.

През 2021 г. Европейската инвестиционна банка се изправи пред две големи заплахи - кризата с 
климата и коронавирусната пандемия, съпътствани от растящи предизвикателства в областта на 
развитието. Банката на ЕС подходи към тези опасности със задълбочен анализ и бързи действия 
в нови направления.

Това би могло да означава инвестиции в иновативна компания. Или създаване на иновативен 
финансов инструмент за преодоляване на кризисния период от фирми, които са били в добро 
състояние преди сблъсъка с пандемията. На първо място обаче винаги бе мисълта за намиране 
на различно, още по-ефективно решение — как да се прокара нов път, който води към устойчиво, 
природосъобразно и приобщаващо бъдеще. 

В доклада са представени нашите спешни мерки срещу КОВИД-19, предприети чрез 
уникалния Европейски гаранционен фонд, както и нашата подкрепа за компаниите в 
здравния сектор, които разработват лечение и терапия срещу заболяването. Описан е 
мащаба на нашата подкрепа за компаниите, които откриват нови хоризонти в областта 
на климата — и понякога ни изстрелват право в Космоса. Нагледно е показан нашия 
ангажимент за едно по-добро бъдеще за всички европейци, благодарение на 
инвестициите за сближаване и за всички граждани по света, благодарение на работата 
ни в областта на развитието.

Иновациите са еталона за бъдещето. Трите основни раздела на доклада очертават бъдещето, 
което искаме да изградим. Това ще бъде един здравословен свят. Природосъобразен свят. 
Приобщаващ свят.

Останалата част от доклада обрисува общата картина за тези инвестиции. От 
стратегическите насоки на президента на банката в неговото обръщение до данните за 
кредитната и заемната дейност на банката и погледа към предстоящата година с най-важното в 
оперативния план на Групата.

Докладът описва първостепенна финансова институция, чиято амбиция е да помогне 
за решаване на проблемите, пред които сме изправени сега — вдъхновени от визията 
за здравословно, природосъобразно и приобщаващо бъдеще.

КАК ДА ЧЕТЕМ ТОЗИ ДОКЛАД
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Г рупата на Европейската инвестиционна банка бе в авангарда на глобалния отговор на 
Европейския съюз срещу пандемията от КОВИД-19. На фона на извънредни обстоятелства ние 

реагирахме незабавно и гъвкаво. Успяхме да се справим — от предоставяне на спешна помощ за 
малки и средни предприятия и иновативни прохождащи дружества до финансиране на проекти 
за ваксини и за обществено здравеопазване.

Групата на ЕИБ привлече инвестиции в условия на изключителна несигурност. Нашият Европейски 
гаранционен фонд осигури действащи канали за кредитиране на много проекти, които 
изглеждаха прекалено рискови за търговските банки при разразилата се криза. Икономическите 
ни проучвания доказват решаващата роля на тази подкрепа за избягване на значителни 
инвестиционни съкращения в компаниите. Вместо това, те бяха в състояние да продължат да 
инвестират, например в цифровизация, което им помогна да се приспособят към кризата. 
Мащабното ни финансиране за биологичните науки и здравеопазването в този най-решителен 
момент включва някои проекти, подкрепени чрез тези инструменти. 

С оглед на бъдещето сме решени да продължим да разчитаме на инструменти за споделен риск, 
като прилагаме логиката на това мощно средство по други проекти с висока добавена социална 
и икономическа стойност.

Естествено КОВИД-19 не е единственото голямо предизвикателство, пред което е изправен светът. 
Предвид влошаването на кризата с климата, в качеството ни на климатичната банка на ЕС, ние сме 
на предната линия в усилията на Европа да постигне въглеродна неутралност. Поемаме 
ангажимент до края на десетилетието да подкрепим инвестиции в размер на 1 трлн. евро в 
областта на климата и устойчивостта на околната среда. Голяма част от тази инвестиция трябва да 
бъде за иновации: изправени сме пред безпрецедентно предизвикателство и трябва да го 
посрещнем с нови търговски идеи. През 2021 г. започна изпълнението на нашата Пътна карта на 
климатичната банка, с което се превърнахме в първата многостранна банка за развитие, чието 
финансиране е напълно съобразено с целите на Парижкото споразумение. Това включва пълно 
прекратяване на подкрепата за продължаващите енергийни проекти за изкопаеми горива, 
включително и за природен газ. Новият ни план за адаптация, обявен по време на КОП26, включва 
основани на картата мерки. Въведохме и рамка, която гарантира, че нашите контрагенти 
предприемат стъпки по посока на декарбонизация на техните предприятия. В областта на 
климата надскочихме нашата първоначална роля по финансиране на нови и развити технологии, 
като наред с това се превърнахме в център на знания, който могат да ползват цели пазари. 
Доказателство за това са съвместните ни начинания като партньорството с Европейската комисия 
и програмата „Катализатор за революционна енергия" (BEC) на Бил Гейтс, който подпомага 
внедряването на зелени технологии по света. 

Истината за климатичната криза е, че някои страни са по-застрашени от други, но всъщност 
всички икономики се намират в преход. Заедно трябва да се стремим към иновациите, които ще 
направят нашите икономики зелени. Също така трябва да направим необходимото, за да бъде 
преходът справедлив. През 2021 г. разширихме работата си в областта на развитието, създадохме 
нов център в Найроби, докато завършвахме учредяването на „ЕИБ Глобал“ - нашето ново 
поделение за развитие, чиято дейност ще започне през 2022 г. На практика ние, единствени сред 
другите многостранните банки за развитие, изнасяме европейски технологии и знания за 
останалата част от света. Това създава възможности за развитие, което прескача етапа на 
замърсяване поради индустриализация и директно преминава към природосъобразна и чиста 
икономика. Нашите експерти по проекти полагат грижи всяко наше начинание да е устойчиво — 
ние няма да променим този бизнес модел. Всъщност, през декември, когато ръководителите на Г7 
посочиха от каква промяна се нуждаем, за да модернизираме инфраструктурата и да помогнем 
на развиващите се страни да достигнат до трилионите финансови средства, необходими за 

ОБРЪЩЕНИЕ
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Вернер Хойер

“ Истината за климатичната криза е, че някои страни са 
по-застрашени от други, но всъщност всички икономики 

се намират в преход. Заедно трябва да се стремим към 
иновациите, които ще направят нашите икономики зелени. 

Също така трябва да направим необходимото,  
за да бъде преходът справедлив. ”

справяне с бъдещи предизвикателства, техните изявления включваха повече проекти, свързани 
с Европейската инвестиционна банка, отколкото с която и да е друга международна 
финансова институция. 

Нашето поделение за развитие ще ни помогне да надминем дори тези внушителни резултати с 
увеличения местен личен състав, който ще разработва и изпълнява нови проекти. Като основен 
участник в „Екип Европа“, очакваме да дадем своя принос за инициативата Global Gateway, чиито 
300 млрд. евро са за насърчаване на такава инфраструктура по света, която да осигури 
автономията и независимостта на Европа. Със 75 % повече патенти от САЩ в областта на 
природосъобразните и цифровите технологии и четирикратно повече от Китай, Европейският 
съюз заема водеща позиция в света по отношение на възобновяема енергия, адаптиране към 
климата, контрол на наводненията, усъвършенствани инструменти за метеорологични прогнози, 
устойчива инфраструктура и много други.

Европейската инвестиционна банка е решаващ фактор в преустройството на стопанската дейност 
и обществото, за да се справят с текущите предизвикателства. За да създадем устойчив свят, ние 
трябва да преоткрием новото и най-доброто в себе си. С всяка иновативна сделка, която 
финансира, Европейската инвестиционна банка допринася тази цел да стане достижима.
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НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕЗ 2021 Г.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 55,8 млрд евро
Европейски съюз

Извън ЕС
51,3 млрд. евро
4,5 млрд. евро

ПОДПИСАНИ ПРОЕКТИ 65,4 млрд. евро
Европейски съюз

Извън ЕС
57,9 млрд. евро 
7,5 млрд. евро

ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА 41,6 млрд. евро
Европейски съюз

Извън ЕС
35,3 млрд. евро 
6,3 млрд. евро

ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА 55,2 млрд. евро
(ПРЕДИ СУАПОВИ ОПЕРАЦИИ) 

Основни валути (€, £, $)
Други валути

48,4 млрд. евро 
6,8 млрд. евро

ПОДПИСАНИ 
ПРОЕКТИ

30,5  
млрд. евро

Акционерен капитал
Гаранции

Приобщаващо финансиране

5,2 млрд. евро
25,1 млрд. евро
0,2 млрд. евро

ГРУПА НА ЕИБ

ОБЩО 
ПОДПИСАНИ 
ПРОЕКТИ ЗА 

КОВИД-19
33,26 млрд. евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е 
част от Групата на ЕИБ и специализира в 
предоставянето на рисково финансиране за 
микро, малки и средни предприятия и 
стимулира растежа и иновациите в Европа. Той 
предоставя финансови средства и експертна 
помощ за обосновани и устойчиви инвестиции 
и за гаранционни операции. Акционери в ЕИФ 
са ЕИБ, Европейската комисия, публични и 
частни банки и финансови институции.

ЕВРОПЕЙСКА  
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Дейност през 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г.

НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕЗ 2021 Г. ДАННИ ЗА КРЕДИТИРАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
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431 000 4,5 млн.

6,8 млн. 3,5 млн.

94,3 млн. 12 млн. 10 млн. 3,8 млн.

783 млн.

8,1 млн.

826 000 170 0006 300 346 млн.

163 000

11 400 MW
99,7% от 

възобновяеми 
източници

Брой подкрепени МСП/
дружества със средна 

капитализация*

Домакинства, готови за 
свързване към ел. мрежа

Население с достъп до 
по-добра инфраструктура

Брой лица с достъп 
до по-качествени 
здравни услуги, в т.ч. 
ваксини за КОВИД-19

Население с намален 
риск от наводнения

Брой запазени работни 
места в МСП/дружества със 

средна капитализация*

Домакинства в нови или 
обновени енергийно 
ефективни жилища

Население с достъп до 
нова система за 

събиране на отпадъци

Закупен или ремонтиран 
подвижен състав

Електропроизводствени 
мощности

Нови абонати с 
възможност за 5G услуги

Население с по-безопасна 
питейна вода

Брой допълнителни 
пътувания с обществен 

транспорт, финансиран от ЕИБ

Изградени/модернизирани 
електропроводи

Домакинства с фиксирана 
оптична кабелна връзка

Население с по-добри 
санитарни условия

Студенти в учебни 
заведения, 

финансирани от ЕИБ

82 200 км 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕИБ

Цифрите представляват очаквани резултати по финансирани нови операции, подписани 
за първи път през 2021 г., въз основа на налични на този етап данни. Всички данни не са 
одитирани и са предварителни.

*   Данните се отнасят за МСП/дружества със средна капитализация, получили подкрепа от 
ЕИБ или от ЕИФ през 2021 г. в периода от октомври 2020 г. до септември 2021 г. в резултат 
на подписани сделки с посредници до края на 2021 г.
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ГРУПАТА НА ЕИБ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА

 

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

НИДЕРЛАНДИЯ

ДАНИЯ

ИРЛАНДИЯ
1,14 млрд. евро 0,27% от БВП 

13,92 млрд. евро 0,56% от БВП 

1,34 млрд. евро 0,41% от БВП 

0,97 млрд. евро 1,39% от БВП 

12,77 млрд. евро 1,07% от БВП 

5,32 млрд. евро 2,52% от БВП 

3,42 млрд. евро 0,69% от БВП 

2,80 млрд. евро 0,33% от БВП 

0,90 млрд. евро

НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ В ЕС 

По-тъмният шрифт обозначава по-големи по размер инвестиции като процент от БВП

ЕИБ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА КРЕДИТИ ПО СТРАНИ
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ФИНЛАНДИЯ

ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ПОЛША

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

СЛОВАКИЯ

АВСТРИЯ
УНГАРИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

ГЪРЦИЯ

СЛОВЕНИЯ
ХЪРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЦИЯ

КИПЪР
МАЛТА

13,53 млрд. евро 0,76% от БВП 

4,77 млрд. евро 2,70% от БВП 

0,95 млрд. евро 1,43% от БВП 

0,91 млрд. евро 0,38% от БВП 

0,89 млрд. евро 0,59% от БВП 

0,76 млрд. евро 1,37% от БВП 

0,26 млрд. евро 0,51% от БВП 

0,47 млрд. евро 0,48% от БВП 

6,50 млрд. евро 1,16% от БВП 

0,45 млрд. евро 0,84% от БВП 

0,11 млрд. евро 0,35% от БВП 

0,35 млрд. евро 1,16% от БВП 

3,01 млрд. евро 1,21% от БВП 

2,47 млрд. евро 0,47% от БВП 

5,50 млрд. евро 0,16% от БВП 

1,26 млрд. евро 0,53% от БВП 

1,56 млрд. евро 0,39% от БВП 

0,30 млрд. евро 1,30% от БВП 

0,11 млрд. евро 0,80% от БВП 
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ЕИБ ВЪВ ВАШИЯ СВЯТ

СТРАНИ, ВКЛЮЧЕНИ 
В ПРОЦЕСА НА 
РАЗШИРЯВАНЕ И 
СТРАНИ ОТ ЕАСТ  
1,37 млрд. евро

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО 
0,37 млрд. евро

СЪСЕДНИ  
СТРАНИ НА ЮГ  
2,03 млрд. евро

АКТБ, ОСТ И  
ЮЖНА АФРИКА 
2,15 млрд. евро 

ЕИБ ВЪВ ВАШИЯ СВЯТ КРЕДИТИРАНЕ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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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  
0,67 млрд. евро

АЗИЯ И  
АМЕРИКА 
1,54 млрд. евро

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

“ Кризата от КОВИД-19 е безпрецедентна. В този смисъл, Европейският гаранционен фонд не 
се придържа към обичайния начин на работа. Той бе необичаен както по отношение на 
обхвата, сроковете и основния инструментариум, така и по отношение на управленската 
структура с Комитет на вносителите, който представлява участващите държави членки в 
качеството им на гаранти. Подобно на вируса, икономическите последици от КОВИД-19 не 
признават национални граници. Подкрепата за засегнатите от икономическия застой 
компании може да бъде по-резултатна, когато надхвърля отделните страни. ”
Йоанна-Виктория Кирици, ръководител на звеното за изпълнение към Европейския гаранционен фонд, ЕИБ

“ Биологичните науки са жизнено важни за належащите нужди в света. Европейската 
инвестиционна банка пряко подкрепи 80 високо иновативни, прохождащи европейски 
биотехнологични и медикотехнологични проекта, като предостави 2 млрд. евро за 
разработване на нови лекарства за редки и заразни заболявания, онкологично имунно 
лечение, както и за разработване на по-прецизни хирургични импланти и усъвършенствани 
диагностични средства. Подкрепата за стабилни здравни системи, за достъп до първична 
медицинска помощ и производствен капацитет за съществено необходими медицински 
изделия, включително и ваксини, са сред основните области в нашата дейност. ”
Фелиситас Ридъл, ръководител на звеното за биологични науки и здравеопазване, ЕИБ

Как действа Европейският гаранционен фонд
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ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ

Специалистите по биологични науки на Европейската 
инвестиционна банка бяха ядрото в битката срещу 
КОВИД-19 и изграждането на по-здравословно 
бъдеще. В този раздел са включени изказванията на 
някои от тях за финансираните от нас ваксини през 
2021 г., както и за усилията, които вече полагаме за 
предпазване от бъдещи пандемии.

Извън Европейския съюз работата ни в областта на 
развитието е посветена на проекти, чиято цел е 
равнопоставеност във ваксинирането по цял свят.

Групата на ЕИБ подкрепи малките и средните 
предприятия в Европа чрез Европейския гаранционен 
фонд. От ресторант в Хърватия до банка във 
Финландия — това са историите за бизнес начинания, 
получили жизнено важно финансиране по време на 
кризата от КОВИД-19.
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ЗАЩО РИСКОВАНИТЕ ИДЕИ СА 
ДОБРИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
Трябва да предприемаме повече рискове и да поощряваме иновациите 
за ваксини срещу КОВИД-19 и изследванията във всички области на 
биологичните науки, за да се измъкнем от тази пандемия и да избегнем 
бъдещи кризи

Кристина Никулеску и Надя Великова

M оже да се каже, че ваксините станаха жертва на собствения си успех. Ваксините срещу 
КОВИД-19 бяха разработени в рекордно кратки срокове, но бе трудно да се осигури широка 

подкрепа за тяхното прилагане. Ние сме свикнали с ваксинирането от няколко десетилетия. Но в 
същото време все повече ни притеснява тяхната безопасност. Много хора днес са склонни да 
забравят или да приемат за даденост ползата от ваксинационните програми. Фалшивите новини 
и лесният достъп до всякакъв вид информация чрез социалните мрежи насаждат недоверие у 
хората в техните лекари и в науката, така както това е било и преди 50 години. 

Ваксините и програмите за масова ваксинация допринесоха за изкореняване на някои болести в 
богатите страни. Днес много инфекциозни болести от миналото се срещат рядко и са почти 
забравени. Детските имунизации са помогнали за изкореняване на едрата шарка и почти са 
изкоренили дифтерита, Haemophilus influenza менингит тип Б, морбили, паротит, полиомелит, 
рубеола и тетанус. В развиващите се страни, липсата на ваксини все още води до детска смъртност, 
докато в развитите страни ние разполагаме с ваксини, но расте нежеланието те да бъдат 
поставяни. Тази съпротива застрашава постигнатото с десетилетия упорит труд от страна на 
медицинската общност, изследователите и правителствата.

Независимо, че заразните болести застрашават общественото здраве, разработването на нови 
ваксини се забави през последните години поради недостига на инвестиции за заетите с 
изследователска и производствена дейност разработчици и производители. Високите 
изследователски разходи, ниската възвращаемост на инвестициите и всички делови затруднения 
при разработването и производството на ваксини принудиха някои биофармацевтични компании 
да се откажат от ваксинационни разработки. Всички изброени проблеми вредяха на 
разработването на ваксини в продължение на дълги години. 

Целият инструментариум

Когато стана ясно, че коронавирусът ще прерасне в голяма криза, Европейската инвестиционна 
банка реши да впрегне всички свои финансови инструменти и целия технологичен и научен 
потенциал, за да помогне на компаниите и на обществото. Не се спряхме само на една компания или 
на един метод. Протегнахме ръка и на традиционните и на новите научни и развойни центрове като 
BioNTech в Германия, които създадоха една от водещите mRNA ваксини — нова технология, която 
може да трасира пътя на ваксини за много други заболявания, включително и за рак.

Не всеки финансиран от банката проект в този период постигна успех, но не можехме и да се 
надяваме, че едно решение ще бъде по мярка за всички, нито разполагахме с време да избираме 
и подпомагаме само най-добрите. Вместо това взимахме смели, а понякога и рисковани решения. 
В момента разполагаме с много ваксини, които се справят добре по целия свят.

РЕШЕНИЯ ЗА КОВИД-19: ЗАЩО РИСКОВАНИТЕ ИДЕИ СА ДОБРИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
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ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ

И продължаваме да търсим нови истории на успеха. През октомври одобрихме заем в размер от 
45 млн. евро в помощ на испанската компания Hipra за производството на ваксина срещу КОВИД-
19. Тази ваксина, която е на етап изпитване, се основава на традиционните рекомбинантни 
протеинови ваксини. Внесени са модификации за по-голяма ефективност срещу варианти на 
КОВИД-19. Може да се съхранява в обикновен хладилник, което е особено уместно за развиващите 
се страни и отдалечените райони, в които е затруднена доставката на специализирани фризери, 
като тези за ваксината на BioNTech.

Сега или никога

Що се отнася до производството и разпространението на ваксини сме достигнали етапа на „сега 
или никога“. Сред решенията, които банката може да обмисли, е създаването на запаси от 
неотложни медикаменти, подкрепа за производството на ваксини на други места, споделяне на 
знания и технологии, изграждане на гъвкави производствени звена и инвестиране в 
по-авангардни производствени методи. Целта: мощна система за доставка на ваксини в световен 
мащаб с готовност за бърза и ефективна реакция при кризи.

В банката сме в началото на преход и отделяме повече време за разпределяне на 
ваксините и на компании с капацитет да произвеждат запаси от ваксини, създадени от 
други фирми. Нужно е да намерим начини за производство на ваксини на повече места, тъй като 
това ще ни позволи да помогнем на отдалечени райони, особено в по-бедните страни. Работим в 
още по-тясно сътрудничество с Европейската комисия, Световната здравна организация, 
Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) и други групи в сферата на 
здравеопазването, за да дадем тласък на производството на ваксини.

През юни 2021 г. подписахме сделка за световна дистрибуция на ваксини с белгийската 
биотехнологична компания Univercells на стойност 30 млн. евро. Компанията планира да разшири 
производството на големи обеми ваксини срещу КОВИД-19 в нов обект в Белгия и да съдейства за 
изграждането на други заводи по света с цел създаване на запаси от ваксини. Междувременно 
BioNTech и Европейският съюз съвместно проучват възможностите за производство на ваксини 
от типа mRNA в Африка. Сред възможните варианти са Руанда и Сенегал.

Финансиране с обещание

ЕИБ има дълготрайни традиции в подкрепата на биологичните науки. В тази сфера влагаме над 
800 млн. евро годишно. През изминалите десет години сме отпуснали заеми за повече от 1 млрд. 
евро годишно за здравна инфраструктура. В нашия портфейл за борба с КОВИД-19 са включени 
над 20 водещи европейски компании с обещаващи ваксини, лечение и тестове, като общият 
размер на инвестицията възлиза на близо 770 млн. евро.

Би било чудесно през следващите няколко години да станем свидетели на взрив от инвестиции за 
научни изследвания и иновации в биологичните науки в широк смисъл, както и повече подкрепа 
за образование по медицина и здравеопазване. Освен КОВИД-19 има и много други здравословни 
проблеми, които се нуждаят от решение. Необходимо е да подпомогнем творческото мислене и 
по-често да рискуваме. Като хора на науката, този нов порив за поемане на рискове ни вдъхновява 
и сърцата ни започват да бият учестено. Това е начинът светът да стане по-добър и да се спасим 
от бъдещи кризи, които засега дори не можем да си представим.

Кристина Никулеску и Надя Великова са специалисти по биологични науки към Европейската 
инвестиционна банка

“ Когато стана ясно, че коронавирусът ще прерасне в голяма криза, Европейската 
инвестиционна банка реши да впрегне всички свои финансови инструменти и целия 
технологичен и научен потенциал, за да помогне на компаниите и на обществото. ”
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СЛЕДВАЩАТА ПАНДЕМИЯ
Време е правителствата, учените, здравните системи, финансовите и 
развойните институции да подложат на оценка поуките от коронавируса и 
да заложат нови стандарти за готовността при пандемии, дори преди 
пандемията от КОВИД-19 да е напълно победена 

Дана Бурдуджа и Анна Линч

H е бива да си затваряме очите: ще има и друга пандемия, това е неизбежно. Като че ли има 
естествена нагласа сред вземащите решения да се държат така, сякаш това никога няма да 

се случи. Това е така поради високата цена на подготовката и дългите срокове на 
възвращаемостта. Трябва да положим усилия, за да убедим тези, които разработват политиките, 
да подкрепят мерките за подготовка сега, докато следите от КОВИД-19 са все още пресни, преди 
те да потънат в самозаблуда и забрава.

Естествено КОВИД-19 все още не е изчезнал окончателно. Можем да очакваме края на пандемията, 
но заболяването ще остане с нас, може би вече като ендемично. Все пак, тя се отрази съществено 
на живота, обществото и икономиката. Ако искаме следващата пандемия да не е толкова 
опустошителна и катастрофална, учените и вземащите политически решения трябва да 
обединят усилията си и да се подготвят за нова и различна здравна криза. Не можем да 
предвидим точно какво заболяване може да ни връхлети, но по време на пандемията 
си извадихме поуки, които могат да намерят приложение, когато планираме 
бъдещето  — сега.

Инкубатор за агенция за извънредни ситуации

Европейският съюз подема мащабен нов проект с цел планиране за следващата пандемия под 
името план за готовност за биоотбрана. Идеята се заражда по време на среща на държавните 
глави на Европа през февруари, като инкубаторът на Органа за готовност и реакция при 
извънредни здравни ситуации (HERA) има за цел да мобилизира националните органи за 
съгласувани действия. Може да се развие в различни направления, докато придобие завършен 
вид. Сред задачите му са подобрена координация за оценка на заплахите и споделяне на знанията. 
Може да се развие като самостоятелен орган, който да оптимизира инициативите на ЕС и работата 
по трансгранични заплахи за здравето. Целта е справяне с разпокъсаността, която засегна 
усилията в целия Европейски съюз, както и предвиждане на бъдещи заплахи, оценка на риска, 
моделиране, наблюдение на потребностите и надзор. Надзорът ще е от решаващо значение при 
следваща пандемия, защото ще ни позволи да реагираме по-бързо при битката със заболяването. 
Наред с това, HERA ще разработва и финансира ответни мерки по време на извънредни ситуации.

Европейската инвестиционна банка вече води разговори с Европейската комисия относно най-
уместния модел за финансиране на HERA, който може да включва InvestEU, специализирани 
механизми като Инструмента за финансиране на борбата със заразни заболявания към InnovFin и 
други иновативни инструменти. Задачата е по-сложна от намирането на проект за финансиране и 
отпускането на средства за него. Важно е да бъде намерен най-сполучливия начин за усвояване 
на средствата, включително и с групово частно финансиране. Ние предоставяме средства, когато 
пазарът страда от слабости, насърчаваме алтернативни инвестиции и осигуряваме допълняемост 
чрез реално социално и икономическо въздействие.

РЕШЕНИЯ ЗА КОВИД-19: СЛЕДВАЩАТА ПАНДЕМИЯ
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“ Когато подкрепяме една компания, ние винаги 
разпознаваме потенциала за революционно развитие. ”

От друга страна, разработването на медикаменти и ваксини обикновено отнема десет или 12 години. 
Съществува риск, ако за миг изпуснем нещата от контрол, вниманието и средствата за изследвания 
да се насочат другаде — в момента, в който КОВИД-19 се превърне в неприятен спомен.

Другите заплахи

Следващата пандемия може да не е с вирусен причинител.

Антимикробната резистентност наистина е грозяща опасност, която може да се 
превърне в нашия следващ световен проблем. Въпреки това, твърде малко компании 
инвестират или подготвят базата за антимикробни изследвания, които могат да 
обезпечат иновативни, нови антибиотици. Европейската инвестиционна банка подкрепя 
антимикробни изследвания чрез Фонда за действие по АМР, за чието създаване банката на ЕС има 
основен принос и е инвестирала 20 млн. евро. 

Фондът бе създаден благодарение на съвместната ни работа с Международната федерация на 
фармацевтичните производители и асоциации, фармацевтични фирми и Световната здравна 
организация. Своя принос дадоха 20 големи фармацевтични компании като Eli Lilly, Roche и Teva, 
както и фондация Wellcome. Целта на фонда е да пусне на пазара два до четири антимикробни 
продукта до 2030 г. Работата е трудна, защото целта на тези огромни усилия е създаването на 
продукт, който всички се надяват никога да не влезе в употреба.

Политиката с предимство пред печалбата

Именно в този род инвестиции Европейската инвестиционна банка играе главна роля. Когато 
частните инвеститори съзрат прекомерен риск, нашето задължение е да установим какви са 
потребностите, продиктувани от обществената политика, а не от печалбата и да осигурим 
финансова подкрепа и иновативни финансови средства за развойни технологии — докато 
частните инвеститори не получат достатъчно доказателства за вероятен успех, за да вложат и те 
своите пари. Така например, банката на ЕС инвестира в BioNTech преди пандемията и подкрепи 
изследванията на компанията в областта на раковите заболявания. Усилията ни са насочени към 
нашите собствени инструменти и механизми с подкрепата на Европейската комисия, за да 
подкрепим носителите на новото.

Тези политически приоритети са уредени в споразумение между Европейската инвестиционна 
банка и Европейската комисия. Нашият специализиран екип в областта на биологичните науки е 
вещ в различни дялове на тези науки, като всеки има своите интереси и контакти от предходна 
работа в сектора. Следим пазара и специализираните издания, за да знаем в какво направление 
да инвестираме. И тъй като от нас се очаква да работим с носителите на новото, понякога печелим, 
друг път губим. Когато подкрепяме една компания обаче, ние винаги разпознаваме потенциала за 
революционно развитие.

Дана Бурдуджа е старши здравен икономист, а Анна Линч е старши специалист по биологични 
науки в отдела за биологични науки и здравеопазване в Европейската инвестиционна банка
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ВАКСИНАЦИЯ В АФРИКА
Завод в Африка за производство на ваксини за КОВИД-19 в Сенегал — 
това е част от плана за подем в регионалното здравеопазване и 
намаляване на зависимостта на континента от вноса на ваксини

П о-малко от 2 % от трите милиарда поставени дози ваксини в света са произведени в Африка. 
Новите мощности за производство на ваксини в Institut Pasteur de Dakar в Сенегал са част от 

континентална стратегия за преодоляване на този краен недостиг и за увеличаване капацитета на 
Африка за производство на ваксини. „Пандемията от КОВИД подчерта нуждата от ръст на 
ваксинациите в Африка“, казва д-р Амаду Сал, директор на института. „Ако искате да спрете 
разпространението или да ограничите тежестта на заболяването е нужно да ваксинирате 
повече хора“.

За да увеличи темповете на ваксиниране, Африка трябва да осигури повече дози. Нови 
производствени мощности са крайно необходими на континента, тъй като към момента Африка 
внася 99 % от ваксините. До края на 2022 г. новият производствен комплекс в Institut 
Pasteur de Dakar възнамерява да произвежда месечно 25 млн. дози от одобрена 
ваксина срещу КОВИД-19. „Африка изцяло зависи от други страни за производството на 
ваксини и тяхното предоставяне на хората в Африка“ - казва Рамон Инараджа, представителят на 
Европейската инвестиционна банка в Сенегал. „Много африкански страни не могат да получат 
достъп до ваксини на пазара, дори и тези, които разполагат със средства. По тази причина обектът 
в Сенегал, който ще обхваща цялата производствена верига, е толкова важен за континента“.

Скъп и сложен процес

Програмите за производство на ваксини са скъпи и сложни, дори и за развити организации като 
Institut Pasteur de Dakar, която има над 80-годишен опит в разработването на ваксини и засега е 
единственият в Африка производител на ваксина, призната от Световната здравна организация. 
Наскоро институтът започна сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и с Банката за 
развитие на Германия KfW за масово производство на бързи тестове за КОВИД-19 за 
здравни работници.

Подготовката по изграждането на новото съоръжение получи безвъзмездна помощ, техническа 
помощ и обучение от банката и партньорите на нейния „Екип Европа“ от Европейската комисия, 
Франция и Германия. Друг член на екипа - Белгия, съдейства на Сенегал в намеренията за 
превръщане на страната във фармацевтичен център, като властите в област Валония подпомагат 
белгийска биотехнологична компания в приноса й за изграждане на капацитета на института и за 
осъществяване на технологичен трансфер. Други международни партньори, сред които САЩ и 
Световната банка, ще подпомогнат етапа на проектиране, като общите разходи могат да достигнат 
дори 200 млн. евро.

„Това не само ще укрепи здравната система, този конкретен проект ще създаде работни места, ще 
изгради капацитет под формата на знания и умения и работна ръка, както и ще даде път на нови 
технологии“ - добавя д-р Сал.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ВАКСИНАЦИЯ В АФРИКА

Как „Екип Европа“ подпомага производството и достъпа до ваксини срещу 
КОВИД-19 в Африка
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НА ЖИВОТ И СМЪРТ
Независимо от КОВИД-19, здравеопазването в бъдеще ще зависи от 
широка гама иновации с днешна дата. Медикотехнологична фирма от 
Барселона е разработила революционно лечение за инсулт 

Ф рансоа Салмон ясно си спомня момента, в който получава съобщението по мобилния 
телефон: „Всичко е наред. Съсирекът отстранен. Пациентът е добре“. В края на 2019 г. жена 

в болница Vall d’Hebron в Барселона току-що е оперирана успешно с извършена тромбоктомия 
няколко часа след преживян инсулт. Операцията е първата в хода на клинични изпитвания в 
Anaconda Biomed, прохождаща фирма за медицинска апаратура, която може коренно да промени 
лечението на инсулт. „Радвам се, че помогнахме на здравните специалисти да спасяват човешки 
живот и да ограничат инвалидността след прекаран инсулт“ - казва Салмон, изпълнителен 
директор на Anaconda Biomed от 2018 г. 

През октомври Anaconda получи рисково дългово финансиране в размер от 10 млн. евро, за да 
продължи с клиничните изпитвания. Също така заемът осигури и ликвидност на компанията, за да 
продължи своята работа по време на пандемията. „Системата на Аnaconda е нова и опростена“ - 
казва Том Андерсен, инженерът от Европейската инвестиционна банка, работил по заема. „Тази 
система предлага икономически изгодно и подобрено лечение“.

„С вредите - дотук“

Каротидните артерии, които свързват сърцето с мозъка от двете страни на врата могат да се 
удебелят, когато появата на съсирек блокира голям кръвоносен съд. Така се прекъсва притока на 
кръв към важни части от мозъка. Това означава инсулт. Колкото по-дълго е запушена артерията, 
толкова по-голяма е вероятността за трайни увреждания като парализа и говорни затруднения. 
Традиционните техники за отстраняване на съсиреци понякога оставят частици от тромба, които 
могат да запушат други артерии. Anaconda е разработила катетър за цялостно отстраняване 
на мозъчни тромби без да ги раздробява. Самокоригиращият се катетър с форма на фуния 
се разширява до размера на артерията — до 5 милиметра в диаметър. По този начин катетърът 
улавя и изцяло отстранява съсирека. „След отстраняване на съсирека спира и увреждането“ - 
добавя Салмон.

Излизане от пандемията с помощта на Европейския съюз

След приключване на изпитванията, Салмон прави равносметка на постигнатото: резултатите 
потвърждават предходни тестове и очакванията за безопасност и ефективност на първото 
поколение катетри. Несъмнено, усъвършенстваната система на Anaconda бележи повратен 
момент с положителен ефект върху живота на прекарали инсулт пациенти. „Засега резултатите са 
много добри“ - казва Салмон - но предпочитаме да подходим предпазливо, тъй като въпросът е на 
живот и смърт“.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: НА ЖИВОТ И СМЪРТ
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ПАНДЕМИЧНО ПРЕДПИСАНИЕ 
ЗА БАНКИ
Европейският гаранционен фонд облекчава натиска върху банките да 
поддържат жизнеспособността на компаниите в Европа. Ето как работи 
този инструмент за банково кредитиране във Финландия и в Швеция в 
условията на КОВИД-19

П етри Вартиайнен е много зает като старши съветник по експортно финансиране. „Кой знае 
какво ще ни донесе бъдещето и дали пандемията няма да продължи безкрайно“ - казва 

Вартиайнен, който работи за Finnvera, държавна финансова институция за предоставяне на заеми 
и гаранции на компании и за подкрепа на финландския износ.

Пандемията засегна всички видове компании, особено износителите, които са свързани със 
световните пазари. Въпреки всичко, за да останат конкурентоспособни, компаниите се нуждаят 
от парични потоци за покриване на разходите и за инвестиции. Европейският гаранционен 
фонд — защитната мрежа срещу КОВИД-19 на Европейската инвестиционна банка, идва тъкмо 
навреме. „Това наистина помага на финансови институции като Finnvera да подадат ръка на тежко 
засегнати от КОВИД-19 местни компании и да им осигурят достъп до финансиране“ - споделя 
Роксана Попеску, кредитен специалист в Европейската инвестиционна банка, която работи по 
кредитиране в Скандинавския регион. През април банката на ЕС гарантира голяма част от 
бъдещия заемен портфейл на Finnvera, което позволи на фирмата да отпусне до 650 
млн. ново финансиране на средни и големи предприятия. Като се има предвид колко е 
важен износът за икономическия растеж, подкрепата на ЕИБ за клиентите на Finnvera насърчи 
международната търговия в момент, в който пандемията можеше да я направи невъзможна. ЕИБ 
е подписала десетки подобни гаранционни договори в цяла Европа. Тези инвестиции могат да 
привлекат до 200 млрд. евро за икономиката на Европейския съюз. 

Нови беди за износителите

Ролята на Finnvera като държавен финансист е да допълва финансовите пазари, да осигурява 
приток на нови финландски компании и да помага за растежа на старите. Тя е официалната 
агенция на Финландия за експортно кредитиране и също така помага на близо 26 000 клиенти в 
нейния портфейл да увеличат продажбите си по света. „Когато ни връхлетя пандемията, 
започнахме подготовка за бъдещите предизвикателства“ - казва Вартиайнен, старши съветник на 
Finnvera. „ЕИБ беше и остава ценен партньор за Finnvera и финландския финансов сектор“.

Банкови заеми за КОВИД-19 в Швеция

Европейската инвестиционна банка подписа сходно гаранционно споразумение с шведската 
корпорация за експортно кредитиране, известна като SEK. Благодарение на това тя ще може да 
отпусне нови заеми на стойност 467 млн. евро за малки и големи предприятия. Общата полза за 
шведската икономика от тази сделка се изчислява на 1,1 млрд. евро. ЕИБ инвестира близо 
2 млрд. евро годишно в шведски проекти.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ПАНДЕМИЧНО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА БАНКИ
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ЦИФРОВИ БОЙЦИ

Хърватски ресторант и чешко приложение за недвижими имоти оцеляват 
по време на затварянето и са готови за бъдещето

Ц елта на Batak Grill е да предлага хубава храна в стила на традиционната местна скара. 
„Искахме да предложим нещо ново на пазара“ - споделя Изабела Павер, финансов директор 

на Victus Group, собственик на ресторанта. „Местна скара, но по модерен начин, с поглед към 
бизнес обеди и тържества“. Ресторантът се справя добре.

Докато не се появява КОВИД-19. „Когато трябваше да затворим, изпаднахме в шок“ - казва Павер. 
Отговорът на Batak Grill е да предложат доставка на храна. Това налага цифрова реформа — 
създаване на уебсайт. „И преди сме имали доставка на храна, но сега обогатихме доставките с 
всякакви продукти и създадохме специална платформа“. Процесът беше сложен и включваше 
съобразяване с регламентите за защита на личните данни, съвместимост с мобилни устройства и 
таблети, оптимизация за целите на интернет търсачките, инвестиции в маркетинг, създаване на 
системи за управление на инкасото и стокооборота и реклама на всичко това в социалните 
мрежи. Преходът обаче се увенчава с успех.

Batak (което на хърватски означава „кълка“) търси помощ от Erstebank, Хърватия под формата на 
гарантиран от ЕС заем, подкрепен от Европейския инвестиционен фонд. „Заемът ни помогна да 
направим всички промени и да засилим присъствието си в интернет,“ продължава 
Павер. „В крайна сметка не уволнихме нито един служител“.

Цифровизирани сгради

Компанията Spaceflow е нагледно доказателство за навлизането на цифровата трансформация в 
много сфери от нашия живот, дори и в сградите. „Нашата мисия е да направим връзката между 
сградите и техните обитатели“ - казва Петер Иржанек, главен оперативен директор.

Spaceflow предлага цифрови услуги за недвижими имоти в жилищни сгради. Целта е да се 
помогне на наемодателите да задържат изрядните наематели и да увеличат печалбата. Поради 
коронавируса обаче пазара за наемане на жилища коренно се промени. Според Иржанек 
„наемодателите са под растящ натиск да увеличават привлекателността и най-вече безопасността 
на сградите.“ „В миналото нашият продукт бе от категорията „не е зле да го имаме“. Сега се 
превръща в нещо задължително, ако искате да останете конкурентоспособни“.

Spaceflow има подкрепата на Day One Capital, фонд за рисков капитал, получил помощ от 
Европейския инвестиционен фонд по линия на Инвестиционния план за Европа на Европейския 
съюз. Тази подкрепа позволява на компанията да разработва продукти, да наеме близо 20 нови 
служители и значително да увеличи обемите.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ЦИФРОВИ БОЙЦИ
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ДА ПРЕБЪДЕ СИЛАТА
Италианец превръща детската си любов към изобретенията в компания, 
чиято енергийно ефективна електроника може значително да намали 
въглеродните емисии

В место да си играе с играчки като другите деца, Игор Спинела разглобява домакински уреди, 
за да разбере как работят. Когато е на осем години, родителите му се връщат от гъбобер по 

хълмовете на Емилия Романя, само за да задействат алармена инсталация, която малкият Игор 
бил проектирал и монтирал у дома. 

„Бях странно дете. Прекарвах следобедите в семейния гараж с моите изобретения“ - разказва 
Спинела, който на 40 години е основател и главен изпълнителен директор на фирмата за силова 
електроника Eggtronic. За по-малко от десетилетие фирмата е заявила 240 патента.

Но подобно на много прохождащи компании, по думите на Спинела пандемията нанася „тежък 
удар“ на Eggtronic. За щастие компанията получава заем в размер от 15 млн. евро от Европейската 
инвестиционна банка в рамките на предпазната мрежа във връзка с пандемията — Европейският 
гаранционен фонд. Eggtronic използва средствата за научно-изследователска и развойна дейност 
по продукти, които могат да се окажат важни за европейските цели в областта на климата.

Банката на ЕС подкрепя иновативни европейски компании, които често намират финансиране за 
разширяване на своята дейност по-трудно, отколкото техните събратя в САЩ или Азия. “Eggtronic 
изобрети много иновативни продукти в област с голям потенциал“ - казва Фабрицио Моргера, 
инвестиционен експерт в ЕИБ, работил по заема.

Невидимият приятел

Спинела работи в сферата на силовата електроника, която той нарича „невидимият приятел, 
който движи света“. Силовата електроника е технологията, която регулира преминаването на 
електрически поток през транзисторите в електрически и електронни устройства. Всички силови 
електронни платки обаче губят част от енергията докато работят. Обичайна причина за тази 
неефективност е прехода от включване към изключване в транзистора.

За да постигнат възможно най-висока енергийна ефективност на устройствата, през изминалите 
десетилетия технологичните компании подменят конвенционалния силициев превключвател в 
електрическата верига с по-бърз транзистор от галиев нитрид. Но транзисторите от галиев нитрид 
са по-скъпи. Eggtronic подходи критично към архитектурата на силовите преобразуватели 
с цел допълнително да ограничи загубите на енергия. При нейната новаторска архитектура, 
показателите на стандартния силиций покриват тези на галиевия нитрид, а галиевият нитрид 
работи трикратно по-добре от същия полупроводник в обичайната архитектура.

Удобно и устойчиво

По-голямата мощност при по-малка загуба на енергия позволява на Eggtronic да произвежда 
по-малки устройства. Поради по-високата си енергийна ефективност, устройствата на 
Eggtronic оставят много по-малък въглероден отпечатък.

Докато КОВИД-19 опустошаваше света „ние съумяхме да удържим кормилото“, добавя Спинела. 
„Заемът от ЕИБ ни помага отново да обърнем поглед към бъдещето с надежда.“

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ДА ПРЕБЪДЕ СИЛАТА
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ЗВУКЪТ НА ОЧИЛАТА
Австрийската високо технологична фирма USound първа внедри най-
малките високоговорители в света с помощта на цифрова технология, 
която ползва 80 % по-малко електроенергия

З а юношите идеите на техните родители често са дразнещи или безсмислени. Откакто Феручо 
Ботони обаче пусна на пазара аудио очилата Fauna, дъщеря му не се разделя с тях. „Дадох си 

сметка, че очилата трябва да са наистина много добри“ - казва Ботони, съосновател и главен 
изпълнителен директор на USound.

Компанията разработва и продава микро високоговорители на основата на MEMS технологията 
(микроелектромеханична система). Коронавирусната пандемия обаче ги връща назад. По думите 
му: „Пандемията ни върза ръцете“. По тази причина кандидатства за заем в размер на 15 млн. евро 
от Европейската инвестиционна банка. Финансовите средства са осигурени с подкрепата на 
Европейския Гаранционен фонд. „Европейската инвестиционна банка ни даде глътка въздух“.

От механика към микроелектроника

Озвучителните компоненти не са се променили много от XIX в. Замисълът на USound е да 
създаде микро високоговорители въз основата на полупроводници. Благодарение на 
подмяната на намотката в обикновените силициеви системи, тези леки и малки високоговорители 
могат да бъдат вградени в технологии с минималистичен дизайн като аудио очила и свръхзвукови 
приложения. „USound преобрази аудио индустрията“ - казва Трудперт Шелб, инженер към 
Европейската инвестиционна банка, работил по заема. „Това е най-важното откритие в 
технологията за високоговорители през последните десетилетия“.

MEMS високоговорителите на USound са широколентови с разширение, което осигурява висока 
резолюция на звука, както и свръхзвукови приложения за миниатюрни устройства. Тяхната 
енергоемкост е до 80 % по-ниска от тази на конвенционалните компоненти. На пазара, на който 
господстват азиатските производители, цените им са конкурентни, въпреки че се произвеждат в 
Европа, предимно в Италия.

Технологията на USound е на базата на пиезоелектричество. Кристали с подобна характеристика 
се разширяват и свиват в електрическо поле. Въздухът трябва да се движи, за да се излъчва звук. 
Поради това малката структура на MEMS е свързана с мембрана, която наподобява трептенията 
на тънко фолио. Крайният резултат е система, която функционира като стандартен 
електродинамичен високоговорител, в която масивната магнитна намотка е заменена с 
интегрирани пиезо изпълнителни елементи в MEMS чип.

Пандемията от коронавируса прекъсва веригата на доставки на компанията. Проектите се забавят 
или отпадат. Доставката на електронни компоненти все още е много затруднена и това е пречка 
за започване на нови проекти. „Заемът ще е от огромна полза за нас - добавя той - ще ни реши 
проблемите с паричните потоци“.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ЗВУКЪТ НА ОЧИЛАТА
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ГОЛЕМИЯТ РАСТЕЖ 
НА МАЛКИТЕ
Две иновативни компании си стъпват на краката и вдъхват кураж на 
други малки компании

Ч есто казват, че малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. И има защо. 
Повечето стопански субекти в ЕС са малки и средни предприятия (МСП) с над повече от 

100 млн. наети лица. По време на пандемията почти всички от тях загубиха голяма част от 
своите приходи. 

Пътническата компания TourRadar не бе изключение. „Дейността ни се сви на 98 %“ - казва Травис 
Питман, съосновател и изпълнителен директор. TourRadar поддържа онлайн платформа за 
резервации на няколкодневни туристически обиколки в над 200 страни. Платформата обединява 
повече от 3 000 фирми, включително малки туроператори, които иначе трудно се справят на 
силно конкурентния пазар. По думите на Питман, поради ограниченията в международните 
пътувания обаче техните партньори „заспиват зимен сън“. „Наложи се да освободят голяма част 
от служителите си, включително и местните гидове и сътрудници“.

Европейската инвестиционна банка подаде ръка на TourRadar под формата на 14 млн. евро 
дългово рисково финансиране по линия на Европейския гаранционен фонд, който помага на 
европейските предприятия да преживеят пандемията, да съхранят личния си състав и да 
постигнат растеж. Погасителните планове при рисковото дългово финансиране са подобни на 
тези при дялово участие, но основателите на прохождащи дружества остават техни собственици. 
Този заем ще позволи на компанията да придобие способности за машинно обучение и да 
подобри класирането и точността на платформата при търсения. 

Събуждане след зимен сън

Туризмът е сред най-тежко засегнатите от пандемията сектори. Броят на пътниците по 
международни маршрути спадна от 1,4 млрд. през 2019 г. на 400 млн. души през 2020 г. За да се 
изправи на крака, виенската компания трябваше да преоткрие как да прави бизнес наново. 
„Решихме да дадем достъп до нашата платформа и на пътнически агенции. Сега те могат да 
използват платформата за резервация на някоя от 50 000 екскурзии, които предлагаме“ - казва 
Питман. „Това позволява на пътническите агенции да намират най-добрите местни услуги за 
своите клиенти, а нашите местни партньори получават по-голяма видимост“.

Може би си мислите, че пътническите агенции са спомен от миналото. Но само в САЩ 
туристическите агенти отбелязват ръст на клиентелата от 76 % през 2021 г. в сравнение с 
периода преди пандемията. „За нас това е чудесен начин да се възползваме от пазарния ръст и 
да увеличим както нашата печалба, така и ползата за нашите местни партньори“ - допълва Питман.

От електронни таблици към приложения

Sennder — водещата европейска спедиторска компания, е още по-показателен пример за 
симбиозата между малките компании. Нейната основна дейност са сухопътните превози на 
кратки разстояния, като предоставя достъп до интегрирания си автопарк от 12 500 камиона, 
собственост на малки и независими превозвачи. Пандемията породи масови затруднения в 
сектора, но Sennder устоя. „Когато държавите в ЕС започнаха да налагат ограничения на 

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19: ГОЛЕМИЯТ РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ
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ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ

“ Погасителните планове при рисковото дългово финансиране 
са подобни на тези при дялово участие, но основателите на 

прохождащи дружества остават техни собственици. ”

ОТПУСКАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ

Педро Оливейра създава своята компания за тежкотоварни превози заедно с баща си през 1991 г. „Днес 
разполагаме с 30 камиона, които кръстосват цяла Европа и даваме работа на 40 души“. Компанията 
превозва предимно строителни материали като тежки метални конструкции, цимент, желязо и 
дървесина от Иберийския полуостров за цяла Европа. „Дейността е печеливша“ - казва той - тъй като 
материалите са по-евтини в Испания и Португалия“.

КОВИД-19 се оказа голямо препятствие по пътя. „Преживяхме няколко трудни месеца“ - споделя 
Оливейра, който ръководи Transoliveira от Oliveira do Hospital в Португалия. „Натиснахме спирачките и 
нашите камиони спряха в продължение на три месеца“.

През годините семейното предприятие се развива стабилно и основна грижа на Оливейра е да избегне 
големи загуби или, още по-лошо, закриване. „Ситуацията породи много нестабилност и несигурност. 
Не знаехме какво да очакваме“ - пояснява той.

За да се справи с положението, Оливейра изтегля заем от Caixa Geral de Depósitos, гарантиран от ЕС и с 
подкрепата на Европейския инвестиционен фонд по линия на Инвестиционния план за Европа на 
Европейския съюз. Заемът помага на Оливейра да се справи с неочаквания недостиг на средства, да си 
погаси задълженията и, най-важното, да запази работната ръка въпреки икономическите сътресения в 
света. „Бъдещето изглежда неясно, затова е най-добре да се подсигурим“ - допълва той.

пътуванията, много малки превозвачи пострадаха“. Но благодарение на дългосрочните 
договори на Sennder с големи спедиторски компании, техните превозвачи не бяха тежко 
засегнати“ - казва Александър Михайлович, инвестиционен специалист в ЕИБ, работил по този 
проект и по сделката с TourRadar. 

Европейската инвестиционна банка предостави на Sennder рисково дългово финансиране в 
размер на 35 млн. евро за разработване на програмни продукти за товарни превози, които да 
свържат товародателите с превозвачите. Укрепването на компании като Sennder е жизнено важно, 
като се има предвид ефекта от КОВИД-19 върху веригите за доставки по света. „Транспортният 
сектор изостава в цифровизацията. Много от малките компании все още използват електронни 
таблици за обработване на товарите. Програмните продукти на Sennder са стъпка към бъдещето 
за един много традиционен бранш“ - казва Михайлович. „Като поставят ударението върху 
цифровизацията и автоматизацията,  те повишават ефек тивнос т та и намаляват 
въглеродните емисии“.
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“ Изменението на климата е най-неотложния проблем на света днес. Въпреки това, най-
иновативните проекти в областта на климата се сблъскват с финансови затруднения, защото 
се считат за рискови, особено в развиващите се страни. Европейската инвестиционна банка 
спомага за създаването на партньорства с публични донори, за да бъдат преодолени 
инвестиционните рискове в областта на климата и устойчивата околна среда. Само 
съвместните действия ще ни осигурят промяна. ”
Милена Месори, ръководител на отдела за дялово участие извън ЕС и микрофинансиране, ЕИБ
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Климатичната банка на ЕС допълни Пътната карта на 
климатичната банка с план за адаптация и рамка, чрез 
които заемополучателите да изпълнят целите на 
Парижкото споразумение. 

Инвестициите и консултантските услуги в областта на 
космоса, кръговата икономика и градския транспорт 
спомагат за изграждане на устойчиво бъдеще.

ЗЕЛЕН СВЯТ
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ИСТИНСКА КЛИМАТИЧНА 
БАНКА
През 2021 г. съсредоточихме вниманието си върху изпълнението на 
Пътната карта на климатичната банка, което включваше и нови подходи 
за постигане на целите в областта на климата

“ Сега ЕИБ действително е климатична банка“ - заяви Франс Тимерманс, първи заместник-
председател на на Европейската комисия, при официалното обявяване на Плана за адаптация 

на Европейската инвестиционна банка. „Това отне по-малко от три години, а за финансовия сектор 
това е равнозначно на революция“. Създадената от Европейската инвестиционна банка Пътна 
карта на климатичната банка представлява петгодишен план, който описва как ние ще изпълним 
поетите задължения в областта на климата и устойчивостта на околната среда. Публикуването на 
Пътната карта през 2020 г. бе повратен момент. Сега усилията са насочени към изпълнението и 
разработването на заложените в нея редица нови подходи.

През тази година работата по Пътната карта бе посветена на:

•  Обявяване на Плана за адаптация на ЕИБ в подкрепа на целите по Стратегията на 
Европейския съюз за адаптация както в ЕС, така и извън него. Поехме ангажимент до 2025 г. да 
увеличим с 15 % дела на подкрепата за адаптация от общия размер на финансирането в областта 
на климата. Това е почти трикратно увеличение спрямо финансирането за адаптация през 
изминалите пет години. Основните направления са с широк обхват: от риска от наводнения и 
управлението на бреговата ивица, защитата на градовете и устойчивата инфраструктура до 
научноизследователска и развойна дейност за иновации с оглед на адаптацията. Клиентите на 
ЕС ще имат достъп до платформа за консултантски услуги за адаптация на планирането и 
инвестициите. За нашите клиенти извън Европейския съюз подкрепата ще е насочена към 
уязвими места, особено в по-слабо развитите страни и малките островни развиващи 
се държави.

•  Официалното обявяване на Рамката за привеждане на контрагентите в съответствие с 
Парижкото споразумение, с което Групата на Европейската инвестиционна банка се 
превръща в първата многостранна банка, която се грижи не само за въздействието върху 
климата на финансираните от нея проекти, но и за ефекта от дейността на заемополучателите. 
Рамката ще гарантира съответствие с Парижкото споразумение за проектите, които ЕИБ 
финансира, както и предприемането на стъпки от страна на контрагентите за декарбонизация 
на стопанската дейност и укрепване на устойчивостта спрямо изменението на климата. Чрез 
новата инициатива ще предложим техническа подкрепа на корпоративни заемополучатели с 
високи емисии и на финансови посредници, за да им помогнем да изпълнят целите на 
Парижкото споразумение.

•  Приемане на всеобхватното предложение на Групата на ЕИБ в подкрепа на Механизма 
за справедлив преход, което нагледно показва как нашите кредити, финансови инструменти 
и техническа и консултантска помощ могат да подпомогнат регионите и хората, които изостават 
най-много. В Европейския съюз, Групата на ЕИБ ще подкрепи всички стълбове на Механизма за 
справедлив преход. Извън Европейския съюз ще подкрепим справедливия преход в контекста 
на по-широкия мандат за развитие.

ПЪТНА КАРТА НА КЛИМАТИЧНАТА БАНКА: ИСТИНСКА КЛИМАТИЧНА БАНКА
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Постигнахме значителен напредък и в следните сфери: 

•   Преработване на Рамката на Групата на ЕИБ за екологична и социална устойчивост с 
цел по-категорично и по-системно включване на екологични, климатични и социални дейности 
в нашите политики и стандарти, включително мониторинг и отчетност за въздействието на 
резултатите в областта на развитието. През 2021 г. бе проведено обществено допитване и се 
очаква новата рамка да влезе в действие през първото тримесечие на 2022 г. 

•  Преглед на Политиката за кредитиране на транспорта, пренареждане на приоритетите за 
подкрепа от ЕИБ по линия на Пътната карта на климатичната банка и утвърждаване на 
въздействието от бъдещите инвестиции в транспорта. През периода юли-октомври 2021 г. бяха 
проведени обществени консултации. Очаква се новата политика да бъде одобрена през 
първото тримесечие на 2022 г.

“ ЕИБ е истинска климатична банка. ”

Вицепрезидентът Амброаз Файол с изказване за приноса на Пътната карта на 
климатичната банка за природосъобразното възстановяване от КОВИД-19 и за 
определящата й роля за целите на Европейския зелен пакт
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СИЛИЦИЕВА ДОЛИНА 
ПО ПОРЕЧИЕТО НА ИЗАР
Баварски фонд за рисков капитал застава зад компании като OroraTech, 
чиято цел е да забави глобалното затопляне като потушава горски пожари

T омас Грюблер е на 26, когато с приятели създават кубов сателит за научен проект в Техническия 
университет в Мюнхен и осъзнават, че той има бъдеще и извън академичните среди. 

Представят си компания, която да изстрелва устройствата с размер на кутия за обувки в космоса за 
извършване на термално наблюдение на цялата планета, с което да предотвратят последиците от 

горски пожари, причинени от глобалното затопляне. И така те 
основават OroraTech. „Много компании и инвеститори смятат, че 
печалбата спада, когато вършите нещо полезно за изменението на 
климата“ - споделя Грюблер, който вече е на 30 години и е 
изпълнителен директор на OroraTech. „Това не е вярно. Можете да 
изградите компания, която да ви носи по-голяма печалба, когато 
вършите нещо полезно за Земята, вместо да й вредите“.

Иновативните технологии, като тези на OroraTech, са от 
решаващо значение за постигане на поставените от 

международните организации цели в областта на климата и за подпомагане на общностите 
при тяхното адаптиране към последствията от изменението на климата. В същото време 
успешните прохождащи технологични компании трудно намират необходимите средства, за да 
завършат своите изследвания и да разширят дейността — така наречения етап на растеж в жизнения 
цикъл на една компания. За радост на OroraTech, организацията за рисков капитал на провинция 
Бавария — Bayern Kapital, създаде фонд в размер на 165 млн. евро за инвестиции в компании на етап 
на растеж. „Надяваме се да създадем големи баварски компании, които биха могли да се превърнат 
дори в големи германски или европейски компании с много работни места и влияние върху БВП“ - 
казва Моника Щегер, която ръководи Wachstumsfonds Bayern 2 към Bayern Kapital.

Капиталът за инвестиции на Bayern Kapital е осигурен от провинция Бавария, а за Wachstumsfonds 
Bayern 2 - и от Европейската инвестиционна банка. Компаниите в растеж обикновено търсят 
рисково капиталово финансиране, което е по-достъпно в САЩ и в Китай, отколкото в Европа. Това 
спъва растежа им или води до придобиването им от по-големи компании извън Европа. По тази 
причина, през март банката на ЕС инвестира 50 млн. евро в Wachstumsfonds Bayern 2. „Подобни 
инвестиции поддържат предприемаческия дух, който е задължителен за една силна икономика, 
Германия изостава в това отношение“ - казва Михаел Рашке, ръководител на инвестиционното 
звено на ЕИБ, което отговаря за банките в Германия.

Сателит с големина на кутия за обувки и баварски фонд за рисков капитал

В своите собствени програмни продукти OroraTech използва обществено достъпни данни от 
сателитите на НАСА и на Европейската космическа агенция. През януари 2022 г. обаче ще изстреля 
първия от своите собствени сателити CubeSats. OroraTech възнамерява до пет-десет години да има 
собствена мрежа от 100-200 сателита, с възможности за заснемане изцяло на земната повърхност на 
всеки половин час. Сателитите ще измерват температурата на повърхността на Земята с 
много висока разделителна способност. Предвид големия брой горски пожари, причинени 
от глобалното затопляне, екологичното въздействие ще бъде значително. „Ние много 
държим на нашата компания. Но работим по нещо, което е важно за всички“ - допълва изпълнителният 
директор Грюблер. „А това е да се грижим за планетата“.

“ Можете да изградите 
компания, която да ви 
носи по-голяма печалба, 
когато вършите нещо 
полезно за Земята, вместо 
да й вредите. ”

НЕМСКИ САТЕЛИТИ: СИЛИЦИЕВА ДОЛИНА ПО ПОРЕЧИЕТО НА ИЗАР
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КОСМОС ЗА ВСИЧКИ
Технологията на българската компания за наносателити EnduroSat 
намалява разходите на изследователи и компании за достъп до базирани 
в космоса сензори и оборудване

П ътешествието на EnduroSat от Земята до Космоса започва през 2015 г. в едно таванско 
помещение в София от 25 m2. Райчо Райчев, 38-годишният основател и изпълнителен 

директор, събира екип от четирима умни и млади инженери, за да направи Космоса по-достъпен 
за учени и предприемачи по света. „Смятаме, че всеобщият достъп до Космоса би могъл 
съществено да подобри живота на Земята“ - казва Райчев. 

EnduroSat предоставя придобивките от космическите изследвания на компании и учени 
посредством гъвкави, многофункционални наносателити (NanoSats), които могат да бъдат 
препрограмирани съобразно всяка мисия. Програмните продукти на компанията позволяват на 
миниатюрните сателити да извършват множество мисии без да се налага настройка на хардуера. 
„Типичният сателит е предназначен само за конкретен сензор“ - обяснява Райчев. „Разчупихме 
този шаблон, като създадохме сателитна платформа, която е в състояние да поддържа различни 
сензори и електроника без да се налага промяна в хардуера за всеки полезен товар.“ Подходът 
на компанията е благоприятен и за космическата среда, защото намалява броя на 
сателитите и на изстрелванията за различните приложения. Това спестява емисии от 
CO₂ при изстрелването и намалява орбиталните отломки в космоса.

Финансови затруднения

Пандемията от КОВИД-19 обаче създаде трудности. Изправена пред закъснели изстрелвания на 
ракети, недостиг на компоненти и логистични проблеми с придвижването на инженери и 
компоненти, компанията се обърна към Европейската инвестиционна банка в търсене на 
финансиране. С помощта на Европейския гаранционен фонд, банката подписа договор за рисково 
дългово финансиране в размер до 10 млн. евро за EnduroSat. „Компанията е иновативна, малка и 
работи в стратегическия космически сектор, който също бе засегнат от пандемията“ - казва Луис 
Сервера Лосано, инвестиционен специалист в ЕИБ.

Космическите приоритети на ЕИБ

Космическият сектор е стратегически приоритет за Европейския съюз. Секторът, в който някога 
господстваха държавните предприятия, преживява значителни промени, тъй като технологичният 
напредък позволява на частни компании да навлязат на пазара. Според Европейската космическа 
агенция всяко евро, инвестирано в космическия сектор, е със средна възвращаемост от шест 
евро, с което секторът се превръща в основен за растежа, конкурентоспособността и заетостта 
във високите технологии. Наред с това, космическите орбитални технологии и приложения на 
Земята имат потенциала да осигурят конкурентни предимства в голям брой промишлени отрасли, 
включително корабоплаване, въздухоплаване, селско стопанство, управление на природните 
ресурси, застраховане, финансови пазари и логистика.

„Великолепно е, че ЕИБ проявява интерес към космическия сектор“ - казва Райчев - защото ролята 
на тази сфера определено ще нараства с всяка изминала година“.

БЪЛГАРСКИ САТЕЛИТИ: КОСМОС ЗА ВСИЧКИ
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РЕШЕНИЯ ЗА КЛИМАТА 
НА СУБАТОМНО РАВНИЩЕ
Съоръжение с източник на неутрони в Швеция се прицелва в нови 
върхове за европейското материалознание и зелени иновации

В красивите околности на Лунд се изгражда един от най-големите инфраструктурни проекти в 
Европа — European Spallation Source (ESS). Собственост на 13 европейски страни, ESS ще бъде 

дом на най-мощният източник на неутрони в света. Като привлича учени от цял свят, 
съоръжението полага основите за внушителен научен пробив и за намиране на отговор на най-
важните въпроси за човечеството чрез слизане до най-ниското ниво и изследване на материалите 
на нано равнище със субатомни частици. „Много са жизнено важните области за всички нас, които 
ESS ще засегне“ - казва Пия Кинхулт, която отговаря за отношенията със страната домакин. „Ние 
сме част от веригата, която има за цел да тласне напред иновациите в Европа и да намери 
решения за изменението на климата и други обществени проблеми“.

Изграждането на 700-метрово съоръжение (с размерите на 13 футболни игрища), оборудвано с 
15 авангардни инструментални и поддържащи лаборатории, както и 600-метров протонен ускорител, 
изисква значителни инвестиции. Европейската инвестиционна банка подкрепи ESS с кредитен 
инструмент, за да може Европа да остане начело на международната изследователска дейност.

По-бързи и по-интелигентни неутронни експерименти

Не се оставяйте микроскопичният им размер да ви подведе - неутроните са мощно средство за 
вникване в замисъла на света, който ни заобикаля. Тези частици в ядрото на атома носят ползи, 
които значително превъзхождат други технологии за изследване на различни видове материя и 
материали. „Неутроните са бързи, интелигентни и „симпатични“, тъй като не разрушават пробите 
подобно на рентгена“ - допълва Кинхулт. „Те дават възможност за изследване на деликатни проби 
като протеини и живи клетки, както и за откриване на водород, което е определящо за повечето 
биологични процеси.“

Европейска подкрепа за иновации в Швеция 

Спалирането е процес за производство на неутронни лъчи чрез удар по волфрамова цел с 
протони, ускорени почти до скоростта на светлината. Като наблюдават преминаването на 
отделените протони през материала, изследователите могат да разберат поведението и 
взаимодействието между атомите и молекулите в пробите, което спомага за усъвършенстване на 
материалите и създаването на нови.

През 1932 г. Джеймс Чадуик доказва съществуването на неутрони в условията на относително 
малка лаборатория в Англия. Експериментите с неутрони в днешно време обаче изискват 
по-големи съоръжения и по-съвършена апаратура. ESS е огромно начинание, чиято подготовка 
отне много години, като се предвижда инженерните работи да приключат през декември 2021 г. 
„Исторически погледнато, строителството на подобни съоръжение никога не е било лесно“ - 
допълва Кинхулт. „На ранен етап си дадохме сметка, че ще ни е нужна ликвидност както за 
строителните дейности, така и за изграждане на експлоатационните способности, което ще 
продължи и през идните години“.

ШВЕДСКА НАУКА: РЕШЕНИЯ ЗА КЛИМАТА НА СУБАТОМНО РАВНИЩЕ
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Финансирането от страна на Европейската инвестиционна банка за ESS в размер от 50 млн. евро 
е подкрепено от Финансиране от ЕС за новатори на InnovFin, създадена от Групата на ЕИБ 
инициатива в сътрудничество с Европейската комисия по линия на „Хоризонт 2020“ — 
изследователската и иновационна програма на ЕС. Кредитният инструмент е третият транш от 
2016 г. досега с общ размер от 200 млн. евро. „InnovFin предоставя финансиране за 
изследователски и иновационни проекти, сред които и за изследователска 
инфраструктура“ - казва Аристоменис Пофантис, водещ инженер в областта на 
устойчивите и цифровите индустрии в Европейската инвестиционна банка. „Тази 
кредитна линия на ЕИБ целеше да гарантира завършването на този крайно амбициозен 
проект без скъпо струващо закъснение, независимо от текущите затруднения, 
причинени от пандемията от КОВИД-19“.

По-природосъобразни изследвания и иновации в Европа

Европа винаги е била в предните редици на неутронните изследвания, но ESS е много повече от 
източник на неутрони. След завършването й, изследователската инфраструктура ще преобрази 
нашата представа за изследователската дейност в Европа и останалия свят. Всяка година 
съоръжението ще бъде домакин на до 3 000 гост- изследователи от университети, институти и 
компании от цял свят, които ще провеждат около 800 експеримента. „Сътрудничеството е 
разковничето за ESS“ - казва Кинхулт. „Ще предлагаме широка гама от апаратура, която 
изследователите ще могат да ползват при експериментите и за придобиване на по-качествени 
научни данни, необходими за намиране на решения за съвременните проблеми“.

Изследователското съоръжение има и екологичен аспект, тъй като създава невиждани 
изследователски възможности в областта на устойчивостта и климата, както и за отопление на 
хиляди домакинства и други сгради в околността, поради излишъка от енергия. „Днес, всичко се 
основава на научни данни, включително и борбата с изменението на климата“ - допълва Кинхулт. 
„Експериментите в нашето съоръжение ще допринесат за създаване на иновативни и 
по-устойчиви материали, по-екологична енергия и транспортни решения“.

“ Не се оставяйте микроскопичният им размер да ви подведе - неутроните са 
мощно средство за вникване в замисъла на света, който ни заобикаля. ”
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ОТНОВО НА МОДА
Заводът за рециклиране на текстилни изделия на Renewcell ще 
раздробява стари дрехи за производство на нови нишки. Шведската 
компания смята да приложи своята патентована технология, за да 
направи модната индустрия по-екологична 

В сичко започва с обикновена жълта рокля, направена от стари, изхвърлени дънки. Това е 
първата дреха, направена преди седем години от изцяло рециклиран материал от нова по 

онова време компания — Renewcell. „Роклята преобърна всичко“ - казва Тахани Калдеус, 
ръководител на научно-развойната дейност в Renewcell. „Това обърна баланса на потреблението 
в модния бранш“.

Когато стокхолмската компания за рециклиране на текстил представя своята жълта рокля пред 
модната индустрия на модно дефиле през юни 2014 г., похвалите се сипят отвсякъде, защото 
роклята изглежда като всяка друга, закупена от водеща марка. Разликата обаче е в технологията. 
Renewcell е една от първите компании с промишлени размери, която превръща старите дрехи в 
нови тъкани чрез природосъобразен процес на химическо преработване. Компанията иска да 
докаже на света, че рециклираните дрехи имат бъдеще. Тя използва патентована 
технология за раздробяване и смилане на дрехи на пулп, който се обработва и 
превръща във влакна и впоследствие - в нишки. „От доста време се правят дрехи от 
рециклирани материали“ - казва Харалд Кавали-Бьоркман, отговорник по маркетинга в Renewcell. 
„Можете да видите доста рециклирани дрехи, направени от полиестер от рециклирани бутилки. 
Ние сме пионери по рециклиране на текстил в текстил. Използваме стари дрехи, за да произведем 
нови дрехи със същото качество“.

Депа за отпадъци без дрехи

През юни Европейската инвестиционна банка подписа договор за заем с Renewcell в размер до 
311 млн. шведски крони или близо 30 млн. евро. Заемът, гарантиран от Европейската комисия, ще 
помогне за изграждане на първия завод за рециклиране на дрехи в промишлени мащаби. Заводът 
ще се намира в Сундвал, Швеция и капацитетът му ще бъде 60 000 тона пулп годишно.

Renewcell вече има опит с известни модни компании по пускането на пазара на хиляди дрехи от 
рециклирани бутилки. „Тези изделия се разпродадоха бързо, изглеждаха като нормални дрехи и 
създаваха това усещане“ - казва Калдеус. „Помагаме на клиентите да предпочетат варианта на 
кръговата икономика, като им предлагаме хубави дрехи на разумни цени“.

В същото време, процесите на Renewcell помагат на климата и на околната среда. Подобно на 
другите производители на дрехи, те използват целулоза за производство на текстилни влакна. 
Като извлича целулоза от текстилни отпадъци вместо от дървесина, компанията спомага за 
ограничаване на обезлесяването, опазва местообитанията и предотвратява загубата на 
биологично разнообразие. „Кръговата икономика е ключов елемент на Европейския зелен пакт“ - 
казва Дараг МакНийл, старши промишлен специалист в Европейската инвестиционна банка. 
„Расте загрижеността за текстилните отпадъци. Повече от половината от изхвърлените дрехи в 
Европа попадат в депата за отпадъци или биват изгаряни и само 1 % се рециклира. Следователно 
има належаща нужда да променим начина, по който се разпореждаме с ценни природни ресурси“.

ШВЕДСКА КРЪГОВА ИКОНОМИКА: ОТНОВО НА МОДА
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Производството на естествени текстилни материали като лен и памук също така изисква много 
вода. „Населението на Земята расте и всички се нуждаят от дрехи“ - казва Селин Ротие, кредитен 
специалист в Европейската инвестиционна банка, работила по сделката с Renewcell. „В бъдеще, 
модната индустрия обаче трябва да стане по-устойчива и по-гъвкава. Повторната употреба и 
рециклирането са единствената възможност за преход към модела на кръговото производство“. 

КОВИД-19 — смяна на такта

Кризата от КОВИД-19 е възможност за ускоряване на този преход. Затварянето и другите здравни 
ограничения предизвикаха значителни смущения във веригата за доставки в шивашката 
промишленост и ускориха преминаването към онлайн разпространение. Клиентите осъзнават все 
по-ясно как изборът им при пазаруване се отразява на околната среда и очакват компаниите да 
съблюдават по-високи етични и екологични стандарти. Вследствие на кризата, много модни 
марки обръщат все повече внимание на устойчивостта.

Иновациите също ускоряват прехода към устойчивост. „Именно тук се намесваме ние“ - казва Елза 
Лопес Формосо, друг кредитен специалист от Европейската инвестиционна банка. „Ние запълваме 
вакуума от иновационната „Долина на смъртта“.

„Долината на смъртта“ е термин, използван от предприемачите за обозначаване на трудния 
преход от научно-развойната работа до успешната реализация на иновациите. Компаниите често 
получават безвъзмездна помощ и различни видове ограничено финансиране за началната фаза 
при разработване на продукт. Когато обаче компаниите са готови да преминат към реално 
производство, те често срещат трудности с привличането на значителни средства от частни 
инвеститори заради присъщия на новите технологии висок риск. „Именно в този момент 
финансирането и одобрението на Европейската инвестиционна банка може да даде на частния 
сектор увереността да инвестира в укрепване на иновациите в кръговата икономика“ - казва 
Кавали-Бьоркман от Renewcell. „По този начин можем да привлечем всички, за да дадат своя 
принос за устойчивото бъдеще“.

“ Помагаме на клиентите да предпочетат варианта на кръговата 
икономика, като им предлагаме хубави дрехи на разумни цени. ”

Вижте как Renewcell превръща модната индустрия в екологична:
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НИСКИ ЕМИСИИ, НИСКИ ЛИХВИ
С цел да ограничи замърсяването, заем за финансиране на климата 
предлага на Enel по-ниски лихви, ако допълнително намали емисиите от CO₂

В ъзможно ли е банка да насърчава компаниите да намаляват техните емисии? Ето какво е 
нашето намерение: обвързване на лихвите по заемите с по-ниски емисии. Приложихме този 

метод за първи път през юли, когато подписахме заем в размер от 300 млн. евро с гиганта в 
италианското електроснабдяване Enel — това е половината от сделка за 600 млн. евро. Условията 
предвиждат отстъпка, ако компанията ограничи емисиите от CO2 до определено равнище и 

надценка, ако не го направи. „Подобни условия представляват 
стимул за декарбонизация“ - обяснява Джулио Хорват, кредитният 
специалист, работил по сделката. „Това искахме да направим и се 
надяваме да бъде възприето спрямо други клиенти на други пазари“.

Enel, най-големият оператор за възобновяема енергия в частния 
сектор в света е също и пионер в целевото финансиране. През 2019 г. 
компанията емитира облигация на стойност 1,5 млрд. щ.д., като 
условията по плащанията са обвързани с цели за възобновяема 
енергия, а това е първата подобна облигация на пазара. 

Впоследствие компанията разработи стратегия за обвързване на финансовата дейност с Целите 
за устойчиво развитие на ООН.

Едно от предимствата при обвързване на финансирането с конкретни цели вместо с 
отделни проекти се състои в това, че се осигурява по-широк корпоративен ангажимент. 
„Ако финансирането е на проектна основа не можете да имате 100 % увереност, че всички 
поделения на дадено дружество преследват същата цел“ - казва Алесандро Канта, отговорен за 
финансите и застраховането в Enel. „Ако обаче обърнете логиката и финансирате стратегията, 
тогава можете да бъдете уверени, че компанията ще преследва заложената цел“.

Лихвените плащания на Enel по заема от ЕИБ ще зависят от способността й да ограничи средните 
нива на емисии от CO2 във всички нейни електроцентрали до не повече от 148 грама на 
киловатчас до края на 2023 г. Намалените емисии ще се удостоверяват от независим източник. 
Заемът от ЕИБ ще финансира проекти за повишаване на издръжливостта и усъвършенстването на 
електропреносните мрежи в Италия, което ще подпомогне включването на повече възобновяема 
енергия и устойчивостта спрямо повишените средни температури и очакваните по-чести горещи 
вълни поради изменението на климата. Повечето проекти ще бъдат изпълнявани в по-бедни 
райони на Италия, особено на юг, където инфраструктурата е по-стара.

За да изпълни целите за CO2, Enel възнамерява да ускори затварянето на някои електроцентрали 
на въглища и има тригодишен план за проекти за възобновяеми източници с инсталиране на 
мощности от 20 GW в над 30 страни, в които работи. Финансовите инструменти, свързани с целите 
за устойчивост, представляват близо една трета от дълга на групата миналата година и компанията 
се надява това да достигне до почти 50 % до 2023 г. и дори до 70 % до 2030 г. „Когато някои чуят 
думата „устойчивост“, те си представят солидарност, но устойчивостта увеличава стойността на 
една компания“ - казва Канта от Enel. „Устойчивите компании са с по-нисък риск и по-висока 
стойност в дългосрочен план“.

“ Устойчивите компании 
са с по-нисък риск и с 
по-висока стойност в 
дългосрочен план. ”

ИТАЛИАНСКА ЕНЕРГЕТИКА: НИСКИ ЕМИСИИ, НИСКИ ЛИХВИ
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Група със седалище в Дъблин предвижда, че интернет на нещата ще 
помогне за намаляване на емисиите от отоплителните инсталации на 
домакинствата

Е мисиите от парникови газове могат да бъдат съкратени най-лесно, ако не се използва енергия 
на първо място. Целта на Glen Dimplex е да създаде интелигентни и енергийно ефективни 

системи, които ползват чиста електроенергия вместо петрол или природен газ. „За нас 
трудностите с декарбонизацията са възможност и задължение за постигане на трайни промени“ 
- казва изпълнителният директор Фергал Леми. Glen Dimplex, чийто асортимент от отоплителна и 
охладителна техника включва марките Nobo, Noirot и Xpelair, проучва възможностите да повиши 
тяхната ефективност чрез интелигентни устройства, свързани към интернет на нещата. 

Цифровизацията — фактор за енергийна ефективност

Отоплението на домакинствата в Европейския съюз се осигурява предимно от изкопаеми горива. 
Преминаването към електроенергия автоматично намалява емисиите от въглероден диоксид; 
така например по-качествената свързаност в съчетание с интелигентен електронен контрол в 
едно домакинство намалява потреблението на електроенергия. Това може да осигури 15 % 
по-висока енергийна ефективност според Арис Пофантис, водещият инженер в областта на 
устойчивите и цифрови сектори в Европейската инвестиционна банка. През 2021 г. банката на ЕС 
отпусна заем на Glen Dimplex в подкрепа на изследователската и развойната им дейност. 
„Понякога терминът „цифровизация“ се използва в прекалено широк смисъл“ - споделя Пофантис. 
„Glen Dimplex обаче действително внедрява интегрирани и интелигентни решения в своите 
продукти и системи. Ползите от това са значими“.

Иновациите на Glen Dimplex в сферата на интернет на нещата носят допълнителни ползи за 
потребителите, които вече могат да контролират отоплителната техника от разстояние чрез 
приложение, което означава, че могат да включват отоплението навреме преди да се приберат от 
работа и да не отопляват ненужно един празен дом. Приложенията са по-интелигентни и могат да 
работят по-ефективно благодарение на вградени температурни сензори, прогноза за времето и 
сензори за отворени прозорци. 

Наред с това, Glen Dimplex участва в изпитвания и предварителни търговски партньорства с 
компании за битови услуги и доставчици на платформи за енергийно управление, които използват 
интернет на нещата за управление на индивидуална отоплителна техника в няколко домакинства, 
в търсене на повече гъвкавост и енергийна ефективност без да се жертва удобството на 
потребителя. Когато това се прави мащабно, то може сериозно да повлияе на емисиите. 
„Технологията е налице днес и е надеждна“ - казва Роуена МакКапин, директор за 
външни отношения на групата. „Важно е да можем да предложим продукти, които имат 
потенциал за развитие и ни позволяват да осигурим видими ползи за потребителя“.

Финансирането от банката подпомага изследванията на компанията във Франция, Ирландия, 
Германия и Нидерландия. По време на пандемията, лабораториите и научните екипи на Glen Dimplex 
продължават да работят. По думите на изпълнителния директор Леми, това ги поставя в силни 
позиции за принос при намирането на решения за изменението на климата. „В целия Европейски 
съюз, плановете за възстановяване от КОВИД-19 са неразривно свързани с природосъобразния 
растеж“ - твърди той - и със справедливия преход към един по-устойчив свят“.

ИРЛАНДСКИ ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА: ЗЕЛЕНА ЖЕГА
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“ Египет си е поставил 
големи задачи за подобряване 
на транспорта и неговата 
устойчивост. ”

АНТИЧНТИ ПАМЕТНИЦИ, 
МОДЕРНО МЕТРО
Египетски екологични транспортни проекти преобразяват пътуванията 
в два от най-големите градове в Африка. Ето как Египет възнамерява да 
направи своите големи градове устойчиви

Н ура Саад е библиотекар в Гиза, близо до известния Сфинкс и Голямата пирамида. Години 
наред ползва кола или автобус, за да стигне до работа, като преодолява задръствания и 

закъснения. Днес тя пътува по друг начин. През изминалата година започва да ползва нова линия 
на метрото, която е част от мащабен египетски транспортен проект за модернизация и 
разширяване на метрото, определени участъци от което се нуждаят от ремонт. „Спестявам повече 
от час, когато взема метрото до работа“ - казва Саад - „Позволява ми да си спестя задръстванията 
в Кайро и да не ползвам автобуси или таксита“.

Проектът за метрото и свързаната с това програма за преоборудване на железопътния релсов път в 
линии за метро или трамвай дават възможност на хората да намерят по-добра работа на ново място 
и по-лесно да стигат до по-качествени колежи. Промените в транспорта са благоприятни и за климата, 
защото предлагат алтернатива на автомобилите и автобусите. Кайро е един от най-натоварените 
градове в света, замърсяването често превишава препоръчаното от Световната здравна организация. 

Най-бързият достъп и излаз от града

Египет си е поставил големи задачи за подобряване на транспорта и неговата устойчивост. През 
май Европейската инвестиционна банка и Египет подписаха втория транш от заем за 
1,1 млрд. евро за финансиране на проекти за метро и трамваен превоз в Александрия и 
Кайро, двата най-големи града в Египет. Тези градски зони се разрастват с бързи темпове 
през последните десетилетия, докато транспортната мрежа изостава от нарасналото търсене. 
Очаква се скоро да започне изпълнението на друг голям проект за обновяване на ж.п. линията 

Танта-ел Мансура-Дамиета. Предвижда се модернизацията на 
119 км важен железен път, който свързва Танта - град на около 
100 км на север от Кайро, с Дамиета, голямо пристанище на 
Средиземно море. 

 Европейската инвестиционна банка отпуска средства на Египет 
и за трите действащи линии на метрото в Кайро от 1990 г. насам. 
Банката на ЕС инвестира повече от 2 млрд. евро през 

последните осем години, за да помогне на Египет да подобри транспорта и да намали вредите за 
околната среда от натоварения трафик. 

Повече време на работното място и за семейството

Метрото в Кайро превозва няколко милиона души на ден по три линии в град с население от над 
20 милиона. Построените през 1980 г. линии се нуждаят от рехабилитация. Изпреварило времето 
си в Африка, метрото е един от първите всеградски метрополитени на континента. Все още е най-
голямото метро в Африка и в Близкия изток. Поддръжката и ремонтите обаче изостават. 
„Финансирането от банката ще повиши производителността и качеството на живота в града, 
защото хората ще прекарват по-малко време в път и повече време на работното място и със 
семейството“ - заявява Борис Щайн Камиенски, кредитен специалист в Европейската 

ЕГИПЕТСКИ ТРАНСПОРТ: АНТИЧНИ ПАМЕТНИЦИ, МОДЕРНО МЕТРО
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инвестиционна банка. Заемът освен това повишава и качеството на железопътния транспорт в 
страната и насърчава екологичния и устойчив транспорт.

В търсене на глобални партньори

Новото финансиране е от решаващо значение за необходимото обновяване. „Сътрудничеството 
между Египет и Европейския съюз е много важно заради помощта в проектирането и 
извършването на строителни работи и модернизацията на сигнализационната система на линиите 
на метрото“ - казва Есам Уали, ръководител на Националния орган за тунелите в Египет. 
„Финансовото партньорство ни помага да съкратим времето за пътуване, да ограничим 
задръстванията и да намалим емисиите от въглероден диоксид с милиони тонове“.

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С КЛИМАТА

Всички знаят, че изменението на климата е голямо и дългосрочно предизвикателство. Техническата 
помощ, която предоставя консултантската служба на ЕИБ за действия в областта на климата, помага на 
институциите по света да погледнат в бъдещето и да разберат как да реагират на него. Представяме 
някои от програмите, които се осъществяват извън Европейския съюз.

През зеления портал

Инструментът за подкрепа на действия в областта на климата подпомага финансирането по климатични 
въпроси от страна на банки и финансови институции извън Европейския съюз. „Мерките в областта на 
климата се развиват с много бързи темпове“ - разказва Михаел Щайдъл, старши консултант в ЕИБ. 
„Банките в страни като Грузия, в съседните страни на юг, Западните Балкани и Африка на юг от Сахара 
се нуждаят от помощ в сферата на знанията и трансфера на водещи практики. Така те ще осъзнаят 
по-добре финансовите рискове и възможностите, които крият действията в областта на климата“. Целта 
на тези инициативи е създаването на зелени портали, които поощряват природосъобразния растеж и 
укрепват присъствието на ЕС в тези страни.

Наред с това са нужни стратегии относно въздействието на климатичните рискове и възможности 
върху дейността на банките и финансовото планиране. Започнахме работа с Грузинската национална 
банка благодарение на програма за финансова помощ, финансирана от Доверителния фонд за 
техническа помощ за Източното партньорство. Ще имаме възможност да подпомогнем банки в повече 
страни благодарение на неотдавнашна вноска от 20 млн. евро в нашия Международен фонд за 
инициативи в областта на климата, направена от Министерството за околна среда, опазване на 
природата и ядрена безопасност на Германия. 

Финансово приобщаване в страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и 
съседните страни на юг

Поради затварянето по време на пандемията, много институции за микрофинансиране спряха 
плащанията по кредити и се наложи да обявят мораториум за клиенти, неспособни да погасяват 
задълженията си. Европейската инвестиционна банка и правителството на Люксембург си дадоха сметка, 
че институциите за микрофинансиране и микрофинансовия сектор като цяло ще се нуждаят от помощ в 
тези трудни времена. По тази причина подкрепата във връзка с кризата от КОВИД-19 се превърна в 
опорна точка на нашия Фонд за финансово приобщаване. Фондът е програма за безвъзмездна техническа 
помощ, която предлага на доставчиците на микрофинансови услуги и други заинтересовани страни в 
сферата на приобщаващото финансиране в Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и съседните 
страни на юг възможност да използват безвъзмездна помощ за доизграждане на капацитет в редица 
ключови области. Досега сме помогнали на кандидатите да се справят с отрицателните последици от 
КОВИД-19 или да ускорят цифровизацията, за да преодолеят кризата.
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“ Дълго време се считаше, че пробивите в иновациите са възможни само в икономически 
развити региони. Днес сме свидетели на коренна промяна в това виждане. Колкото повече 
подкрепяме находчивостта и заложбите на хората да творят и да изобретяват, толкова по-
успешен ще бъде нашият Съюз в реализацията на способността да произвежда добавена 
стойност. В регионите на сближаване ние подкрепихме авангардни иновации на млади, 
даровити и разнородни екипи, които преминаха пределите на науката и на бизнеса. ”
Христо Стойков, ръководител на звеното за финансиране на растежа и за рисково кредитиране, ЕИБ

“ Приобщаването означава хората да са в центъра на всяка наша дейност. Стремежът ни е 
да предоставим най-добрата възможна защита на правата на човека чрез нашите проекти, да 
приобщим и да достигнем до онези, чийто достъп до възможностите е затруднен и да 
изградим силни и устойчиви общности, които са по-подготвени да устоят на глобалните 
предизвикателства като изменението на климата. ”
Ясмин Пани, ръководител на звеното за социална политика, ЕИБ
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Нашите инвестиции за сближаване спомагат за 
преодоляване на неравенствата между страните и 
регионите в Европейския съюз. Тъй като инвестираме 
в устойчиви проекти, те допринасят за справедливия 
преход и постигане на целите в областта на климата.

Извън Европейския съюз ние подкрепяме различни 
устойчиви сектори в целия свят.

ПРИОБЩАВАЩ СВЯТ
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По време на пандемията електронната търговия се разрасна и обуслови 
успеха на полска компания в областта на роботиката, което може да 
допринесе за възникване на иновационен център във Варшава 

П о време на възхода на интернет, Каспер Новицки работи в Калифорния и в Google при 
присъединяването на компанията към революцията в машинното обучение. През 2016 г. 

попада на изследване за използването на дълбоките невронни мрежи за контрол на роботите и 
решава, че приложението на този дял от изкуствения интелект (ИИ) в реалния свят може да се 
превърне в следващото технологично чудо. Заедно с Марек Сиган, лауреат на състезания за 
алгоритми и машинно обучение и Тристан д'Оржевал, опитен мениджър в областта на новите 
компании, създава Nomagic, варшавска фирма за роботика.

Разработването на програмни продукти с ИИ и вграждането им в промишлени роботи не е 
евтино. „Нужни са големи инвестиции в НИРД, за да бъде създаден продукт, който да е ефективен 
и надежден и да отговаря на оперативните изисквания в склада“ - споделя д'Оржевал, 
изпълнителен директор на Nomagic.

Прохождащите компании обаче не разполагат с финансови средства за инвестиции в растеж — 
трудности, които пандемията задълбочи. „Много бързо разбрахме, че се нуждаем от помощ“ - казва 
Новицки. „ЕИБ успя да подпомогне НИРД, чрез която да създадем иновативен продукт в Европа. Това 
беше чудесно допълнение към вложените в Nomagic частни капитали“. През ноември Nomagic се 
превърна в първия проект за рисково дългово финансиране на Европейската 
инвестиционна банка в Полша по линия на Европейския гаранционен фонд.

Фондът възнамерява да използва до 25 млрд. евро под формата на гаранции за държавите членки 
на ЕС, с което да привлече вложения в размер до 200 млрд. евро. Това „позволява на банката да 
увеличи рисковото покритие и кредитите за компании, засегнати от КОВИД-19“ - споделя Филип 
Йот, инвестиционен специалист от ЕИБ, работил по сделката с Nomagic.

Полски роботи вместо сортировачи

Използването на ръчен труд в съвременните складови бази в повечето случаи включва и 
сортиране — прехвърляне на продукция от един кашон в друг. Това се възлага на хора, защото 
повечето съвременни роботи не могат да разпознават изделията в един контейнер, когато той 
съдържа хиляди най-вероятно различни изделия. Nomagic намира решение, като предлага 
програмен продукт на основата на ИИ, предназначен за стандартна роботизирана ръка, което 
позволява на тези роботи да обработват широка гама от продукти. 

Дълбоките невронни мрежи отличават програмните продукти на Nomagic от другите. Роботите на 
Nomagic могат да сортират, инспектират, анализират и подреждат продукти, като възпроизвеждат 
еднообразните и досадни задачи, обикновено изпълнявани от складови работници. „Съчетаваме 
нашите собствени невронни мрежи за автономно действие, облачната платформа по роботика за 
дистанционно наблюдение и нашия хардуер, пригоден за широк набор от продукти и дейности“ - 
казва Сиган, който е главен технолог на Nomagic. „Това съчетание придава на проекта голяма мощ“.

ПОЛСКИ РОБОТИ: СОРТИРАНЕ В ПОЛША
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Електронната търговия и пандемията

Най-общо казано, пандемията осветли нуждата от повече иновации и цифровизация в Европа. 
Тя стимулира и растежа на пазара, на който работи Nomagic. „Пандемията засили апетита на 
потребителите за електронна търговия, а пазарният потенциал е огромен“ - казва Фуад Битар, 
старши съветник по промишлеността в ЕИБ. „Това е необятна възможност за компаниите за 
автоматизация на складовите бази като Nomagic“.

Nomagic също съзира тази възможност. „Много бързо след избухването на пандемията хората се 
преориентираха към електронната търговия, но осигуряването на безопасни условия за труд в 
складовете се усложни“ - допълва д'Оржевал от Nomagic. „Затова компаниите започнаха да 
проявяват интерес към нашия продукт“.

Проектът е технологичен пионер в Европа. „Бяхме свикнали да взимаме технологии от САЩ и 
други страни извън Европейския съюз“ - казва Новицки. „Това, което ние правим, е да създаваме 
продукт без аналог, чиито ползи ще бъдат усетени най-напред в Европа“.

Благодарение на заема от Гаранционния фонд, Nomagic може да се посвети на научна и 
развойна работа, и да ускори проекта. „С участието на ЕИБ ние можем да продължим да 
финансираме нашите научни разработки и да създадем тази иновативна технология в Европа“ - 
заключва Новицки.

Съществува и регионален потенциал. Nomagic би могъл да стимулира заетостта, тясната 
специализация в научната и развойната дейност, и изравняване на нивата на цифровизация в 
Полша. Nomagic вече финансира лаборатория за роботизирано обучение във Варшавския 
университет, а главният технолог Сиган помага на магистърската програма в частта по роботика. 
„Присъствието на компанията ще помогне на Варшава и на Полша да се наложат като Европейски 
център за технологичните компании - казва Ивона Биернат, инвестиционен специалист в ЕИБ - 
както и да привлекат нови инвеститори в Централна Европа“.

“ Пандемията засили апетита на потребителите за електронна 
търговия, а пазарният потенциал е огромен. ”
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Два полски оптични кабелни проекта се стремят към цифрова 
трансформация в по-слабо населени райони, за да тласнат напред 
регионалната икономика и да постигнат благоприятен екологичен ефект

К ристално чистите реки и живописните градове в централна и североизточна Полша са 
любими туристически дестинации. Непроходимите гори, дълбоки долини и езера обаче 

възпрепятстват достъпа до стабилни интернет услуги. Това е проблем, когато дистанционната 
работа придобива все по-голямо значение и други жизнено важни цифрови услуги изискват 
високоскоростни връзки. Няколко полски компании се стремят да преодолеят липсата на 
свързаност чрез изграждане на нови оптични мрежи в селските райони. „Работим по непознат за 
полския пазар продукт“ - заявява Ячек Вишневски, чиято компания Nexera предлага скоростни 
цифрови връзки в райони, в които никой не се е осмелявал да навлезе.

Друга полска компания — Światłowód Inwestycje (S.I.), също подготвя по-слабо населени райони в 
Полша за цифровото бъдеще. До 2025 г. двете компании ще са свързали с т.н. мрежи за достъп „от 
оптичен кабел до дома“ 3,1 милиона адреса (2,4 милиона чрез S.I. и 0,7 милиона чрез Nexera), 
включващи домакинства, компании и училища. „Намерението ни е да допринесем за 

цифровизацията на полската икономика и да помогнем за 
преодоляване на цифровото разделение“ - казва Магдалена 
Русиян, изпълнителен директор на S.I. 

Изграждането на оптична кабелна мрежа обаче изисква средства. 
Всяка сграда трябва да бъде свързана с реален канал с оптичен кабел. 

Европейската инвестиционна банка подпомага и двете компании с два отделни заема, 
които поощряват важни за бъдещето на Европа технологии и тяхното навлизане в региони 
с прекалено висок инвестиционен риск.

Бързи и екологични връзки в селските райони

Технологията „от оптичен кабел до дома“ (FTTH) свързва оптичния кабел директно с отделна 
сграда, била тя жилищна или търговска. Това значително увеличава скоростта и качеството на 
връзката на потребителите в сравнение с обикновен кабелен модем или абонатна цифрова 
връзка. Сигналът не се забавя от физически бариери, които са често срещани в селските райони 
като хълмисти или пресечени местности. Скоростта на широколентовата връзка с оптичен кабел 
е близо 100 пъти по-висока от тази на по-старите технологии.

В същото време оптичните кабели са по-екологично решение за интернет. Технологията FTTH 
помага на потребителите да намалят своето енергийно потребление и въглероден отпечатък. „Те 
са близо пет пъти по-енергийно ефективни на гигабайт от старите технологии с медни 
проводници“ - добавя Моника Тенеровиц, служител на Orange Polska, един от съсобствениците на 
S.I. Мрежите могат да бъдат модернизирани без подмяна на оптичния кабел, а разходите за 
поддръжка са минимални, защото оптичните кабели не се разграждат. „Оптичните кабели са 
бъдещето“ - заявява Тенеровиц.

“ Оптичните кабели 
са бъдещето. ”

ПОЛСКИ ФИБРОКАБЕЛИ: СМЕЛИ ВРЪЗКИ
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“ Оптичните кабели правят пътуванията от/до селските райони и 
дистанционната работа привлекателни. ”

Европейска подкрепа за полски оптични кабелни проекти

От друга страна, мащабното инсталиране на оптични кабелни мрежи изисква огромни 
инвестиции. Работата в селски райони с по-малък брой клиенти на кв.км. не позволява на 
компаниите да преразпределят разходите на милиони клиенти. „Нужни са капиталови разходи за 
разширяване на мрежата и свързване на крайните клиенти“ - казва Вишневски от Nexera.

Осигурените от Европейската инвестиционна банка 76 млн. евро за Nexera са подкрепени от 
Европейския фонд за стратегически инвестиции с гаранция от бюджета на ЕС, което дава 
възможност на ЕИБ да увеличи подкрепата за рискови проекти извън обичайното рисково 
покритие на ЕИБ“ - казва Павел Левандовски, кредитен специалист от ЕИБ с ресор Полша. Заемът 
от ЕИБ ще помогне на Nexera да свърже близо 530 000 домакинства и 1 400 училища до 2023 г.

През август Европейската инвестиционна банка също така предостави заем в размер от 130 млн. 
евро на S.I. Благодарение на финансирането от ЕИБ, компанията изпълни амбициозната си цел да 
достигне до 2,4 млн. домакинства и да предложи по-бърз интернет не само в по-големите градове, 
но и в по-малките.

Цифровизация и сближаване чрез полски оптични кабелни проекти

Полша е сред страните в Европа с най-ниска цифровизация. Това се отразява пагубно на живеещите 
в селските райони. Така например, те не могат да ползват дистанционни здравни услуги и 
възможностите за работа от разстояние. Това създава проблеми и на децата и учениците, чийто 
достъп до онлайн обучение са ограничени. „Пандемията от КОВИД-19 увеличи търсенето на 
високоскоростен интернет както в градовете, така и извън тях - казва изпълнителният директор на 
S.I. Русиян. „Решихме, че най-доброто решение е да разширим оптично кабелното си присъствие“.

И двата проекта са с огромен регионален потенциал. Те могат да задоволят растящата нужда от 
трансфер на данни в селските райони в развлекателната, образователната, съобщителната и 
професионалната сфера. „Оптичната свързаност ще се отрази положително на здравеопазването 
и образованието на гражданите в тези региони“ - смята Андрес Болин, старши специалист в този 
сектор към Европейската инвестиционна банка. „Ще подтикне регионите към цифров преход“.

Проектите биха могли да насърчат регионалното икономическо развитие и да подпомогнат 
Европейската инвестиционна банка в нейната мисия по сближаването, която цели да намали 
разликите между регионите в Европа. „Оптичните кабели правят пътуванията от/до селските 
райони и дистанционната работа привлекателни“ - казва Болин - Те улесняват достъпа на 
гражданите до нови възможности за работа и до квалификация, а също така са благоприятни за 
появата на нови предприятия, насочени към местните общности в областите. Така селските 
райони ще станат по-привлекателни и конкурентни“.
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НА ПЪТ В РУМЪНИЯ
Финансирането за инфраструктура в Румъния получава подкрепа от 
консултантска програма за качествено усвояване на средства от ЕС

Р умъния е осмата по големина страна в Европейския съюз, но нейната 900-километрова 
магистрална мрежа е една от най-късите, а средната скорост на железопътната мрежа е едва 

15 км/ч за товарни влакове и 40 км/ч за пътнически. Румъния успява да изгради малко повече от 
45 км нови магистрали годишно, а някои влакове се движат със скорост, по-бавна от скоростта 
отпреди 100 години. 

Това се дължи на затрудненията на властите да се справят със сложността по планиране и 
изпълнение на големи инфраструктурни проекти със значително финансиране от ЕС. 
Предвидените до 2027 г. 17 млрд. евро от бюджета на Европейския съюз за транспортна 
инфраструктура могат да бъдат усвоени при преодоляване на трудностите. 

Тук се намесва Алексис Грайзер и неговия екип от Европейската инвестиционна банка. На място - 
в Букурещ в Министерството на инвестициите и европейските проекти от 2014 г. насам, Алексис и 
неговият седемчленен екип работят рамо до рамо с румънските власти по силата на 
Споразумение с Европейската инвестиционна банка за предоставяне на консултантски услуги в 
подкрепа на проекти, което предвижда подготовка, оценка и изпълнение на проекти, съобразени 
с високите стандарти на Европейския съюз. „Обичаме да казваме, че чрез нашата подкрепа даваме 
рамо на проекти, финансирани от ЕС“ - заявява той. 

Консултантска помощ за румънска инфраструктура

Работата е разнообразна, но предимно посветена на големи проекти в областта на транспорта, 
отпадъците, водоснабдяването и енергетиката. „Участваме на различни етапи от проектния цикъл, 
от подготовката и изчистването на идейния проект до планирането и провеждането на търгове, 
както и в управлението на договорите и изпълнението по проекта“ - обяснява Грайзер.

Екипът също така оказва важна подкрепа на властите по измененията към договорите по заявки 
за преразход от страна на изпълнителите, поради недостиг на работна ръка в строителството. 
След като анализираха предявените искови претенции през годините, огромен обем от 
оправдателни документи като договорна кореспонденция, технически и финансови отчети, 
подробни графици, количествени сметки по СМР и хиляди фактури, експертите на ЕИБ помогнаха 
на румънските власти да занижат финансовите претенции на изпълнителите със средно 39 %.

Добавена стойност за Румъния

Тъй като идват отвън, експертите на банката се нуждаеха от време, за да спечелят доверието и 
признанието на румънските си колеги, но успехът на екипа им осигурява висока оценка. „Може 
би най-голямата полза от участието на ЕИБ е привличането на екипи с различна 
подготовка и опит в работата с оператори и транспортни органи“ - казва Стефан 
Росеану, председател на румънския орган за реформа в железопътния транспорт. „Това 
ни помогна да подготвим много добри предпроектни проучвания и друга документация. 
Направеното с тяхна помощ предпроектно проучване сега се ползва от Министерството на 
транспорта и Министерството за европейски средства като образец за нови, допълнителни 
инвестиции в подвижен състав“.

РУМЪНСКИ ТРАНСПОРТ: НА ПЪТ В РУМЪНИЯ
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Органът за реформа в железопътния транспорт е впечатлен и от техническата подготовка на 
екипа. „Някои от инвестициите, по които работим изискват преструктуриране, но и нови 
технологични и пазарни идеи - заявява Росеану. Без помощта на ЕИБ, щеше да се наложи нашите 
експерти да отделят много време за обучение и внедряване на новите идеи в работата. Това щеше 
да забави процесите твърде много“.

Всички на борда към Дрезден

Един от най-големите проекти, по които работи екипът на ЕИБ през 2021 г., е модернизацията на 
144-километрова отсечка от железопътната връзка между Атина и Дрезден, която минава през 
София, Будапеща, Виена, Прага и Нюрнберг и е част от транспортен коридор на ЕС. Оценена на 
2  млрд. евро, модернизацията на железопътна линия, която е финансирана частично от 
Европейската комисия и от ЕИБ, е най-големият транспортен инфраструктурен проект в Румъния 
за последните 30 години. 

Модернизираният ж.п. релсов път ще позволява максимална скорост от 160 км/ч за пътнически 
влакове и 120 км/ч за товарни. По този начин ще се съкрати времето за път, ще намалее риска от 
произшествия, а според разчетите емисиите от CO2 ще спаднат с 1,5 млн. тона през 30-годишния 
експлоатационен живот на линията.

Грайзер и неговият екип подпомагат и покупката на нови мотриси и вагони, които ще могат да 
ползват различни национални железопътни мрежи. Румънските власти не са закупували нов 
подвижен състав от 20 години и нямат опит в покупката на влакове, съвместими с различни 
системи. „Липсваше ни този опит и експертен анализ“ - обяснява Росеану от органа за реформа в 
ж.п. транспорта - но ЕИБ успя да предложи първото функционално работно задание за референта 
обществена поръчка и да адаптира формулярите и информацията към процедурите за 
обществена поръчка за подвижен състав“.

ПРОЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗАТА ОТ КОВИД-19

КОВИД-19 притисна до краен предел здравните системи и фирмената ликвидност. Европейската 
комисия реагира с два пакета мерки по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове 
с цел смекчаване на ефекта от пандемията. Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса плюс са предвидени да отговорят на 
потребностите на най-засегнатите сектори — здравеопазване, МСП и пазара на труда. В Румъния, през 
първата година на КОВИД-19 близо 900 млн. евро от финансирането за сближаване са вложени в 
здравната система и в икономиката.

Министерството на националната отбрана се обърна за съдействие към нашата Съвместна помощ за 
подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) с оглед подготовката на проекти с 
финансиране от ЕС. Първоначално проектите имаха за цел доставката на материали за медицинска 
защита и оборудване. Впоследствие, JASPERS започна консултации относно необходимата информация 
за кандидатстване за европейски средства и важни теми, свързани с финансирането на проекти от 
Европейския фонд за регионално развитие. „Тази задача бе много трудна“ - споделя Ана Мария Лупаску, 
отговорник за изпълнението по възложената от JASPERS задача. „Ситуацията по време на КОВИД се 
променяше много бързо, имаше много неизвестни по отношение на механизмите за противодействие 
на разпространението на заболяването. В крайна сметка, възложената от JASPERS задача помогна на 
страната да се подготви и да реагира по-добре на пандемията“.



50 2021 г. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТ А

ДЕЙСТВИЯ ПО СВЕТА, 
ПРОМЕНИ ПО МЕСТА
Глобалните фондове за устойчиви инвестиции подкрепят чистата 
енергия, устойчивото земеделие и равенството между половете на 
работното място в Азия и Латинска Америка

С уджай Малве си спомня неудобството всяка вечер, когато токът спирал, докато си пишел 
домашното или се готвел за изпити в университета в Индия. „Учиш късно през нощта за тест 

на другия ден и токът просто спира“ - разказва Малве, който е на 40 години и е израснал в Пуне, 
на около 150 км на югоизток от Мумбай. „Много е лошо да останеш без осветление, особено преди 
важен изпит. Гледах какво се случва с електричеството около мен и все питах защо, но не можех 
нищо да направя. Мисля, че това предопредели моята днешна кариера.“

Малве ръководи Canopy Power, сингапурска компания, която работи в сферата на 
електрификацията на фирми и населени места, които не са свързани с електропреносната мрежа. 
Canopy проектира и изгражда микро мрежи в Югоизточна Азия, които съчетават соларни панели, 
вятърна енергия, батерии за съхранение и интелигентни контролни устройства за надеждно 
електроснабдяване на отдалечени острови на места като Филипините и Индонезия. На някои 
острови дори хора с добър доход и съзнание за последиците от изменението на климата са 
принудени денонощно да използват дизелови генератори, защото предприятията им нямат друг 
източник на електроенергия.

„В Югоизточна Азия има хиляди острови, на които компаниите не са свързани с 
електропреносната мрежа“ - обяснява Малве. „Налага им се да ползват дизелово гориво за ток, а 
това е скъпо, замърсява и е ненадеждно. Нямате представа как се пренасят големи бидони с 
малки лодки за доставка два пъти седмично. Много е тежко. Екипът вярва, че електроенергията 
може да промени живота и да предостави много повече възможности на хората. Особено в 
този регион.“

За да разшири дейността на своята компания, Суджай обмисля възможността за инвестиция от 
Jasmine Private Market Fund, създаден през 2021 г. финансов инструмент за оказване на помощ на 
иновативни компании в борбата с изменението на климата и в полза на кръговата икономика и 
устойчивия агробизнес. През септември Европейската инвестиционна банка одобри инвестиция 
в размер до 30 млн. щ.д. за фонда, който набира общо 200 млн. щ.д. Инвестицията попада сред 
десетките фондове по света, в които ЕИБ избира да инвестира всяка година за социални иновации 
и мерки за климата.

Ясна представа за изменението на климата

„Югоизточна Азия се нуждае от тази подкрепа“ - казва Мелиса Канг, основател на JI Capital Partners, 
частна акционерна компания от Сингапур, която управлява фонда Jasmine. „В региона живеят 
650 млн. души, като демографията е в полза на младите, което е добре за икономическото 
развитие в дългосрочна перспектива. Все пак, бързият икономически растеж значително увеличи 
въглеродните емисии. За съжаление, големите вятърни паркове и слънчеви електроцентрали са 
с ограничена приложимост заради слабата и разпокъсана енергийна мрежа“.

 АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ В АЗИЯ И ЛАТИНСКА АМЕРИКА: ДЕЙСТВИЯ ПО СВЕТА, ПРОМЕНИ ПО МЕСТА
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“ Югоизточна Азия има голям потенциал. 
Въпреки това не се предприемат достатъчно бързи 

стъпки за ръст на устойчивостта и приобщаването. ”

Канг и нейният екип си сътрудничат с много предприемачи с нови идеи, които да помогнат на 
региона да ограничи въглеродните емисии и да се приспособи към изменението на климата. 
„Югоизточна Азия има голям потенциал“ - казва тя. „Въпреки това не се предприемат достатъчно 
бързи стъпки за ръст на устойчивостта и приобщаването“.

Групата на Европейската инвестиционна банка открива и подпомага нови 
инвестиционни фондове, които от своя страна помагат на стотици малки компании по 
света в сектори като устойчиво отглеждане на кафе по поречието на Амазонка, 
достъпни ефективни жилища в Намибия и устойчив риболов в Мексико. „За нас 
инвестиционните фондове са добър източник на средства, който привлича допълнителни 
капитали и мобилизира усилията за преодоляване на пазарните слабости със стабилни финансови 
решения“ - споделя Гергий Хорват, инвестиционен специалист в областта на климатичните 
фондове в Европейската инвестиционна банка.

Жени на върха

Чрез правилен избор на инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка може да 
постигне повече в области с недостиг на средства като изменението на климата, социалното 
подпомагане и равенството между половете. Инвестицията в Югоизточна Азия чрез JI Capital 
Partners е добър пример в това отношение. Фондът се управлява от жена, много управленски 
длъжности са заети от жени и средствата се инвестират основно в компании, които правят 
обществото устойчиво и дават на жените равни възможности на пазара на труда.

Банката подкрепя подобно предприятия за рисков капитал в Латинска Америка — EcoEnterprises 
Fund. Управляваният от жени фонд, който получи 20 млн. щ.д. от Европейската инвестиционна 
банка, подпомага разрастващи се природосъобразни компании в областта на устойчивото 
земеделие, в агролесовъдство, екотуризъм и други сфери за устойчиво препитание, съхраняване 
на биоразнообразието и кръговото усвояване на природни ресурси. Фондът издирва делови 
начинания, ръководени от жени и насърчава компаниите да наемат жени на всички управленски 
нива. „Жените винаги са били в положението на мълчаливо мнозинство, но те са социалната 
спойка на общностите в Латинска Америка“ - заявява Хулия Сантандер, управител на фонд от 
Колумбия, който работи за EcoEnterprises.
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Няма нищо по-трудно от това да отвориш банкови сметки на бедни хора 
и малки компании в най-отдалечените райони на най-голямата държава 
в Африка на юг от Сахара. Кредитните специалисти на Trust Merchant 
Bank обаче надделяват над лошите пътища, бунтовете и пандемиите, за 
да привлекат до 3 милиона нови клиенти

H е е лесно да си откриеш банкова сметка в Демократична република Конго. А още по-трудно 
е да получиш заем при изгодни условия. Милиони хора в Конго дори не могат да стигнат до 

банков клон. Този недостиг на банкови услуги затруднява отглеждането на деца, задържането на 
работа, започването на стопанска дейност, осигуряването на училище за децата и покупката на 
стоки от първа необходимост. През 2021 г. Европейската инвестиционна банка подписа заем в 
размер от 20 млн. евро с банка, която полага огромни усилия през последното десетилетие и 
половина да осигури банкови услуги във всяко кътче на Конго. Trust Merchant Bank се намира в 
Лубумбаши в Югоизточно Конго и е създадена за банкиране на дребно за всички, независимо от 
доходите. Разраства се бързо и работи във всички финансови сектори, включително в мобилното 
банкиране и микрокредитирането на много малки компании.

„Конго е една от най-бедните страни в света, поради което има огромна нужда от подкрепа за 
икономическото развитие“ - казва Дейвид МакИвой, консултант по управленски въпроси в Trust 
Merchant. Философията на неговата фирма е да бъде банка за всички, което ще „помогне на Конго 
да преодолее периода на нестабилност и ще осигури надеждна икономика и добър живот 
на хората“.

Конго е втората по големина африканска държава, но разполага само с 1 200 км добри, 
асфалтирани пътища, което е едва една четвърт от качествените пътища в малка страна като 
Люксембург. Милиони хора в Конго нямат достъп до транспорт, електроенергия или телефон. За 
да наберат нови клиенти, кредитните специалисти на Trust Merchant кръстосват страната, за да 
предлагат финансови съвети и да откриват сметки. Използват пикапи с повишена проходимост и 
понякога ги придружава въоръжена охрана, защото освен това разнасят и заплатите на 
държавните служители. Усилията за популяризиране на услугите дават плодове. Trust Merchant 
вече присъства чрез десетки клонове във всички провинции, в много селски райони и градове. 
Първоначалният капитал от 1,5 млн. щ.д. през 2004 г. в момента възлиза на 100 млн. щ.д. в 
акционерно участие. Разполага с 2,7 млн. банкови сметки, а по време на пандемията 
добави още 400 000. В началото на дейността на банката, в страната има само 
40 000 банкови сметки.

По време на пандемията, заемът от Европейската инвестиционна банка ще даде възможност на 
Trust Merchant Bank да отпусне няколко хиляди заема за малки фирми, всеки в размер от 4 000 до 
5 000 щ.д. Фирмите ще получат заеми с изгодни лихви вместо дължимата месечна лихва от 30 % 
до 40 %, обичайна за неформалните кредитори в Конго. Според МакИвой, тези фирми „допринасят 
много за поминъка на общностите по места.“

БАНКИРАНЕ В КОНГО: ИСТИНСКИ СТРЕС ТЕСТ
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ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО 
УЧАСТИЕ 2.0
Акционерният капитал напусна Египет след революцията от 2011 г. Днес 
ново поколение инвестиционни фирми помагат на многообещаващи 
компании да се разрастват и да придобиват професионални умения 

С лед дипломирането си Ахмед ел Гинди работи за един от най-големите конгломерати в 
Египет и в Близкия Изток. Издига се до изпълнителен директор на едно от дъщерните 

дружества, но има по-големи планове. „Винаги съм мечтал да имам дял в компанията, в която 
работя като партньор или акционер“ - споделя той. През 2015 г. съзира такава възможност. 
Наследниците, поели контрола на семейното дружество AluNile, решават да тръгнат в друга 
посока. „Бях убеден, че мога да помогна компанията да се разрасне, но имах нужда от мощен 
финансов партньор, за предпочитане с опит в управлението и постигането на растеж в 
промишлено предприятия“.

Именно тогава попада на Ezdehar — египетско частно акционерно 
дружество, подкрепяно от Европейската инвестиционна банка. „След 
като разработих плана се срещнах със седем или осем различни 
инвеститори, но с Ezdehar беше по-различно“ - споделя Ел Гинди, вече 
изпълнителен директор на AluNile. „Нещата се получиха от от първия 
момент и усетих, че говорим на един език“.

Ezdehar е първата от ново поколение независими частни акционерни фирми в Египет след 
революцията от 2011 г., когато местната частна акционерна общност е почти унищожена. Създадена 
през 2014 г., компанията иска да повлияе положително на местната бизнес среда и да допринесе за 
възраждането на частните капиталови инвестиции в региона. „Секторът на частните капиталови 
инвестиции в Египет се преобразяваше“ - казва Емад Барсум, един от основателите на Ezdehar. 
Привличането на инвеститори за първия фонд на фирмата се оказва сложно. „Немного инвеститори 
осъзнаваха трансформацията, която преживяваше Египет и повечето от старите играчи не се бяха 
справили добре“ - допълва той. „Освен това ние бяхме нова фирма без корпоративна история“.

Един от първите инвеститори, започнали работа с Ezdehar (на арабски това означава „благоденствие“) 
по нейния фонд, е Европейската инвестиционна банка. „В онзи момент съвсем малко международни 
инвеститори обмисляха инвестиции в Египет“ - казва Мариус Чирила, специалист по капиталови 
инвестиции в Европейската инвестиционна банка. „Дори много от финансовите институции в областта 
на развитието имаха ограничения за инвестиране в Египет поради риска в страната. ЕИБ е първият 
институционален инвеститор, подал ръка на Ezdehar по оформяне на предложението и в 
крайна сметка допринесъл за съживяването на индустрията за частни капиталови 
инвестиции в Египет. Последвалият успех на Ezdehar е знаменателен”.

Европейската инвестиционна банка инвестира в първия фонд на Ezdehar капиталови средства от 
Инструмента за рисков капитал за съседните страни на Юг, създаден от Европейската комисия и ЕИБ. 
Благодарение на този успех, сега Ezdehar набира средства за втори фонд. Стремежът на фирмата е 
средствата във фонда да надминат 100 млн. щ.д., което е повече от 84-те млн. щ.д. по първия фонд. 

Междувременно продажбите на Ел Гинди са се утроили за пет години и заетите лица са се увеличили 
от 700 на повече от 1 000. „Продължаваме да растем“ - добавя той - и амбициите ни са големи“.

“ Нещата се получиха 
от първия момент и 

усетих, че говорим на 
един език. ”

ЕГИПЕТСКИ ИНВЕСТИЦИИ: ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ 2.0
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ИСТИНСКИ ФОНД ОТ ЖЕНИ 
ЗА ЖЕНИ
Африкански акционерен фонд за равенство между половете доказва, че 
традиционните инвеститори губят пари, докато инвестициите в жени 
осигуряват по-качествени резултати

Ч ика Ръсел напуска родния дом в Нигерия и заминава за Обединеното кралство на 
шестгодишна възраст. Тези първи години на семейно готварство и традиционни рецепти 

обаче предначертават нейната кариера, защото се влюбва в предлаганата на уличните сергии 
храна, приготвена от нигерийските жени — пържени хлебни банани „додо“, печен сладък картоф 
„ям“ и малки дребни фъстъци с наситен вкус, отглеждани в страната и наричани „епа“. През 2014 г., 
след седемгодишна работа във финансовата сфера, тя създава собствена фирма за закуски. 
CHIKA’S търси типични за цяла Африка съставки и работи директно с общностите в Нигерия, за да 
предложи здравословни, ръчно приготвени закуски на британските потребители. „Исках да 
направя нещо положително за другите - казва Чика, която създава и благотворително съдружие, 
което осигурява образование за 38 000 момичета и изгражда училища в Африка - и в същото 
време да преуспея в бизнеса“.

Един от инвеститорите в CHIKA’S е Alitheia IDF, африкански инвестиционен фонд за равноправие 
между половете, ръководен от две жени-съоснователки, Токунбо Ишмаел и Поло Летека. През 
ноември Европейската инвестиционна банка се ангажира с инвестиция за 24,6 млн. щ.д. в 
новаторски фонд, с която Alitheia ще успее да изпълни заложената капиталова цел от 100 млн. щ.д. 
Това е първа инвестиция за банката на ЕС в частен акционерен фонд, чиято цел са малки и средни 
предприятия с акцент върху равноправието между половете в Африка.

Радетел за мечти

Капиталите за растеж на Alitheia дават възможност на Чика да изгради производствено 
съоръжение в Нигерия, чието пускане в експлоатация предстои в началото на годината, с личен 
състав от 320 души, 70 % от които жени. Съоръжението ще произвежда закуски за пазарите в 
Нигерия и Западна Африка. Всички продукти ще се изнасят за съседни страни и ще създават 
работни места и там. „Чика постигна забележителен успех, пазарът бе налице, потенциалът на 
възможностите беше несъмнен“ - казва Летека. „Чика е чудесен предприемач, изключително е 
енергична. Знае какво прави. Цели се високо“.

Alitheia IDF инвестира и осигурява растеж на малки и средни предприятия, ръководени от 
екипи с разнороден по пол състав, за да постигнат солидна финансова възвращаемост и 
осезаем социален ефект в Африка. Фондът инвестира в сектори, които наемат значителен брой 
жени като предприемачи, производители, разпространители или потребители. Тези сектори 
включват агробизнес, потребителски стоки, здравеопазване, образование, творческите 
сектори, финансови и бизнес услуги. Със седалище в Лагос и Йоханесбург, Alitheia инвестира в 
шест страни: Нигерия, Южна Африка, Гана, Замбия, Зимбабве и Лесото. Когато Ишмаел и Летека 
създават Alitheia IDF през 2008 г.— акционерно дружество между Alitheia Capital в Нигерия и IDF 
Capital в Южна Африка, те решават да подпомагат предприятия, чиито собственици са жени, 
защото знаят, че на континента има много делови жени, чиито компании биха се развивали при 
наличие на подходящо финансиране. Близо 40 % от дружествата в Африка на юг от Сахара са 
собственост на жени, но по-малко от 10 % от тях съумяват да привлекат средства от 

 ИНВЕСТИЦИИ В АФРИКА ЗА РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ: ИСТИНСКИ ФОНД ОТ ЖЕНИ ЗА ЖЕНИ



55

ПРИОБЩАВАЩ СВЯТ

ПРИОБЩАВАЩ СВЯТ

традиционни финансови източници. „Често казваме, че традиционните инвеститори губят пари 
защото се чувстват по-спокойни, когато подкрепят себеподобни, които работят, говорят и 
разпускат като тях“ - казва Летека.

Фонд тип 2X Flagship

Alitheia попада в категорията 2X Flagship Fund, което означава, че е част от инициативата 2X 
Challenge, многостранно начинание, подето от институциите за финансиране на развитието на 
страните от Г7, чиято цел е набиране на 15 млрд. щ.д. до края на 2022 г. в подкрепа на проекти за 
икономическо овластяване на жени и поощряване на тяхното участие в икономиката. 
Европейската инвестиционна банка бе първата многостранна банка за развитие, възприела и 
приложила критериите 2X, като се включи в 2X Challenge през юни 2021 г. Банката бе изкушена от 
възможността да инвестира в изцяло женския екип на Alitheia, отличителната й черта в света на 
частния акционерен капитал, в който господстват мъжете. „Това наистина е фонд от жени за жени“ 
- казва Дебора Воуче, член на екипа на банката, работил по сделката. „Те бяха пионери в сектора 
и действително първият екип, предложил фонд за равноправие между половете в Африка на юг 
от Сахара“.

Инвестициите в Alitheia IDF подпомагат и инициативата SheInvest, по линия на която 
Европейската инвестиционна банка възнамерява да привлече 2 млрд. евро за инвестиции в 
осигуряване на равенство между половете на континента.

През изминалите пет години Летека и Ишмаел стават свидетели на промяна в мисленето що се 
отнася до многообразието. Инвеститорите или приемат многообразието и се образоват по 
въпроса, или проявяват любопитство. „Подозирам, че до година-две - казва Летека - всеки 
инвеститор ще се интересува каква е стратегията за равенство между половете при инвестиране“. 

“ Традиционните инвеститори губят пари защото се 
чувстват по-спокойни, когато подкрепят себеподобни, 

които работят, говорят и разпускат като тях. ”

Жени, ползвали услугите на SheInvest разказват какво означава това за тях
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Банката емитира облигации в 21 валути, като повечето привлечени средства са в 
основните валути — евро, щатски долари и британски лири. Разнообразните източници и 

падежи придават гъвкавост на финансовата стратегия на банката. Използването на множество 
валути също така осигурява на ЕИБ достъп до някои местни валути при плащанията.

ИЗТОЧНИКЪТ НА СРЕДСТВАТА

Европейската инвестиционна банка, най-големият многостранен 
кредитоискател и кредитор в света, привлече 55 млрд. евро на 
международните капиталови пазари през 2021 г., като 10 млрд. евро 
от тях са в зелени облигации или облигации за устойчивост. 
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
ЕВРО Щ.Д.

48,10% 30,80%

СЕВЕРНА И ЮЖНА 
АМЕРИКА

10% 14%12% 11%

БЛИЗЪК ИЗТОК И АФРИКА

2% 2% 2% 2%

ЕВРОПА

67% 64% 66%69%

АЗИЯ

21% 21%20%17%

2021 r.2019 r. 2020 r. КЛИМАТ/
УСТОЙЧИВОСТ
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Щ.Д. БРИТАНСКА ЛИРА ДРУГИ

30,80% 8,90% 12,20%

ОБЛИГАЦИИ В БЛОКОВИ ВЕРИГИ

Продажбата на първата облигационна емисия в цифрова валута е сигнал, че 
инвеститорите са готови да ползват тази нова технология

Джон Уийлън работи за голяма международна банка, но се възприема като инженер. Последното 
му инженерно увлечение са криптовалутите и блоковите вериги. „Искрено вярвам в силата на 
технологиите да променят финансите към по-добро за всички ни“ - казва Уйлън, който основава 
цифрова лаборатория в испанската Banco Santander, за да изучава как блоковите вериги и 
криптовалутите могат да подобрят банковата сфера.

Banco Santander е една от трите частни банки, които помагат на Европейската инвестиционна банка да 
емитира първата си цифрова облигация чрез технологията на блоковите вериги. Облигацията на 
стойност 100 млн. евро е пусната през април през платформата на Етериум. Тази платформа разполага 
с втората по големина цифрова валута в света след първенеца Биткойн. Другите две банки са 
френската Société Générale и американската Goldman Sachs.

За първи път публична банка работи с група частни банки, за да търгува облигации чрез 
блокови вериги. Европейската инвестиционна банка държи да използва група от банки за първата 
си цифрова облигация поради своето желание емисията да наподобява традиционна облигационна 
продажба. Очаква се повече публични и частни банки да последват ЕИБ на пазара и продажбата на 
облигации да достигне до повече инвеститори, включително и на „зелени“ облигации.

Малки разходи, голяма прозрачност

Организирането на облигационна продажба е сложно. Блоковите вериги 
позволяват на банките да организират работата по-добре. Голяма част от 
документите за поемане, записване и разпределение на облигациите могат да се 
съхраняват в блокова верига, което ускорява част от процеса. Цифровизацията 
може да ограничи постоянните разходи и да увеличи прозрачността, тъй като 
търговските потоци и сделките на вторичните пазари се проследяват по-лесно. 
„Много хора не си дават сметка за преимуществата на технологията за блоковите 
вериги“ - казва Рихард Тайхмайстер, отговарящ за финансирането в Европейската 
инвестиционна банка. „Истината е, че това има потенциала да промени 
финансовата индустрия и може да подобри живота на много хора“.

Скоростта определено е предимство. Някои от административните задачи по емитирането на 
облигации като подготовка на документацията и плащането на първичния пазар могат да бъдат 
извършени за часове вместо за дни, както е сега. 

Какво представлява децентрализираната система?

Криптовалутите са само едно от многото предназначения на технологиите на блоковите вериги 
при съхранение на информация, свързана с транзакции, под формата на разпределен регистър. 
Разпределеният регистър е база данни, която споделя и синхронизира информацията от 
множество обекти с много хора.

Блоковите вериги се намират онлайн и се възпроизвеждат на много компютри на много места. 
Това възпроизводство предотвратява фалшиви корекции или хакерски атаки. Блоковата верига 
съдържа списък със записи, наречени блокове, които въвеждат транзакциите и са свързани във 
верига чрез криптография. Всеки блок се състои от запис за време и час и данни за транзакцията. 
Блоковите вериги са известни и като „децентрализирани“ системи, поради това че се съхраняват 
и удостоверяват на множество компютри.

“Това има 
потенциала да 

промени 
финансовата 

индустрия. ”



58 2021 г. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТ А

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ОПЕРАТИВНИЯ 
ПЛАН НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2022-2024 Г.

•  ЕИБ Глобал, новото допълнение към ЕИБ в областта на развитието — 

стимул за проекти извън Европейския съюз

• Отговор на КОВИД-19 и природосъобразно възстановяване

• Повече въздействие и поемане на риск при инвестициите

• Пътна карта на климатичната банка

• Технологии и иновации

• Сближаване и обединяване на Европа 

• Гъвкавост по отношение на работата от дома или от офиса

 
Даваме ход на ЕИБ Глобал, нашето ново поделение за развитие, за да улесним сътрудничеството 
с правителства и дружества извън Европа. Така ще създадем повече партньорства за справяне с 
климатичната криза и за подпомагане на зеления и цифровия преход. Ще увеличим броя на 
служителите по места и в нашите представителства по света. Вече създадохме нов регионален 
център в Африка, за да откликнем по-добре на местните потребности.

Европейският гаранционен фонд предлага кредитни гаранции и друга финансова помощ, за да 
могат компаниите да оцелеят, да си плащат сметките и да инвестират. Много държави членки на 
Европейския съюз са внесли средства в този фонд, който е част от широкообхватен пакет с мерки на 
Европейския съюз за възстановяване на икономиката. Фондът започна работа през 2020 г. и ще 
приключи в края на 2021 г., но банката може да завърши някои от сделките през 2022 г.

Ще направим всичко възможно да изпълним целите на нашата Пътна карта на климатичната 
банка. Пътната карта очертава начините, по които банката ще задели до 2025 г. най-малко 50 % от 
годишните кредити за климата и устойчивостта на околната среда. Тя посочва как ще поемем 
по-големи рискове при инвестирането, как ще допринесем за Зеления пакт и ще постигнем 
въглеродна неутралност в Европа до 2050 г. Ще увеличим помощта за клиентите, за да се 
приспособят към вече настъпилото изменение на климата и ще смекчим последиците от бъдещи 
проблеми.

Банката възнамерява до 2025 г. да задели 45 % от годишните кредити в Европейския съюз за 
регионите на сближаване, които се нуждаят от повече помощ. Допълнителното финансиране 
ще помогне на тези части от Европа да се конкурират равностойно и да достигнат същите 
стандарти на живот като по-развитите региони.

Служителите на банката преминаха на хибриден начин на работа по време на пандемията, като 
често работеха от офиса и от дома в една седмица. Ще следим и ще пригаждаме работното място, 
за да могат служителите да вършат работата си безопасно и ефективно. Кризата ни изправи пред 
много предизвикателства по отношение на психичното здраве и благосъстоянието. Ще 
предложим допълнително обучение и семинари на мениджърите, за да сме сигурни, че се грижим 
добре за своите служители. Ще продължим програмата за оценка на нивата на стрес сред 
служителите и ще предприемем необходимите действия.

Пълният текст на Оперативния план за периода 2022-24 г. можете да намерите тук  
www.eib.org/en/publications

ОПЕРАТИВЕН ДОКЛАД НА ГРУПАТА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
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РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

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

Съветът на гуверньорите се състои от министри от всяка от 27-те държави членки, обикновено 
министрите на финансите. Гуверньорите определят насоките за кредитната политика на банката 
и веднъж годишно приемат годишните отчети. Те вземат решение за увеличаване на капитала на 
банката и за участие в операции по финансиране извън Европейския съюз. Наред с това, те 
назначават Съвета на директорите, Управителния комитет и Одитния комитет.

Съветът на директорите взема решения за отпускане на заеми, програми за привличане на 
средства и по други финансови въпроси. Заседава десет пъти в годината и следи банката да се 
управлява в съответствие с договорите на ЕС, устава на банката и общите насоки, определени от 
Съвета на гуверньорите Директорите са 28 на брой, по един посочен 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 президента 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. Той заседава веднъж седмично. Управителният комитет работи под ръководството 
на президента и под надзора на 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 
преназначаване 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. Становището на Одитния комитет се внася 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.
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ГРУПАТА НА ЕИБ  
ЗА КРИЗАТА ОТ КОВИД-19

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19




Групата на ЕИБ се състои от 
Европейската инвестиционна банка и 
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