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specjalizującym się w zaawansowanych 
technologiach przyczyniają się do 

wzmocnienia wiodącej pozycji Europy 
w zakresie technologii przemysłowych. 

EBI wspiera innowacje będące motorem 
napędowym trwałego wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności w Europie. 
W 2012 roku bank zainwestował około 9 mld 

EUR w gospodarkę opartą na wiedzy.
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Łączna wysokość kredytów przeznaczonych na wspieranie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE i poza jej granicami 
osiągnęła 52 mld EUR

Sfinansowano 400 projektów w ponad 60 krajach

Zainwestowano około  
9 mld EUR w innowacje

Finansowanie dla 
regionów UE najciężej 

dotkniętych przez kryzys 
gospodarczy i finansowy 

wyniosło  
15 mld EUR

200 tys. małych i średnich 
przedsiębiorstw otrzymało od 
Grupy EBI kredyty o łącznej 
wysokości 13 mld EUR
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Zatwierdzono podwyższenie kapitału w wysokości10 mld EUR, 
co pozwoliło na uruchomienie kredytów o wartości 60 mld EUR na 

projekty w UE w latach 2013-2015

Kredyty na działania klimatyczne 
wyniosły 13 mld EUR

Przyznano kredyty na kwotę 
około 7 mld EUR na sieci 
transportu i energii łączące 
Europę
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do finansowania jest szczególnie utrudniony; wsparcie 
EBI odblokuje zatem dodatkowe finansowanie sektora 
prywatnego, które przyczyni się do zwiększenia wzro-
stu gospodarczego i utworzenia nowych miejsc pracy. 
Dzięki łączeniu naszych kredytów ze środkami budże-
towymi UE możemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

EBI reaguje i będzie nadal reagować na konkretne po-
trzeby regionów najbardziej dotkniętych przez kryzys, 
gdyż w wielu przypadkach bank jest jedynym pod-
miotem finansującym, który może spełniać tę rolę na 
tak dużą skalę.

W 2012 roku nasz bank opracował, zgodnie z planem, 
plan operacyjny i sfinansował około 400 projektów w 
ponad sześćdziesięciu krajach na kwotę 52 mld EUR. W 
myśl zasady robienia „więcej i lepiej” na rzecz wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w UE, 
będziemy przykładać jeszcze większą niż dotychczas 
wagę do jakości finansowanych przez nas projektów. 
Dlatego też wprowadziliśmy wzmocnione systemy po-
miaru, które pozwolą nam na usprawnienie monitoro-
wania wyników tych projektów.

Usługi doradcze EBI, które pomagają państwom człon-
kowskim UE w przygotowaniu i realizacji solidnych 
projektów inwestycyjnych, mają kluczowe znaczenie 

U nia Europejska znajduje się w trudnej sytuacji 
gospodarczej; wiążący się z tym wzrost bezrobo-
cia ma dramatyczne konsekwencje dla naszych 

społeczeństw, a zwłaszcza dla młodzieży. Jest oczywi-
ste, że wyjątkowe czasy wymagają zastosowania wy-
jątkowych środków; w celu przezwyciężenia kryzysu 
niezbędna jest zorganizowana reakcja na szczeblu ca-
łej Europy.

EBI, jako bank UE, odgrywa kluczową rolę w finanso-
waniu inwestycji na rzecz projektów, które wspiera-
ją wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dlatego jestem 
szczególnie dumny, że w pierwszym roku sprawowania 
przez mnie funkcji prezesa EBI nasi udziałowcy - pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej - podjęli historycz-
ną decyzję, aby praktycznie podwoić wniesiony kapitał 
EBI o 10 mld EUR. Jesteśmy gotowi teraz do zwiększe-
nia wysokości udzielanych kredytów do około 200 mld 
EUR w ciągu najbliższych trzech lat (do 2015 roku).

Postanowiliśmy, wspólnie z państwami członkowskimi 
UE, skupić się, w działalności finansowania w Europie, 
na innowacjach i umiejętnościach, kredytach dla MŚP, 
efektywności wykorzystania zasobów (w tym „czystej” 
energii) oraz strategicznej infrastrukturze we wsparciu 
dla ogólnego celu zrównoważonego i trwałego wzro-
stu gospodarczego. Są to dziedziny, w których dostęp 

Przedmowa
prezesa
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Przedmowa
prezesa

dla zwiększenia zdolności projektów kwalifikujących 
się do finansowania banku oraz projektów wykorzy-
stujących środki z funduszy strukturalnych UE.

Uzupełnieniem działalności finansowej EBI są instru-
menty oferowane przez Europejski Fundusz Inwesty-
cyjny (EFI), którego najważniejszym zadaniem jest 
zapewnienie finansowania ryzyka oraz mikrofinanso-
wania na rzecz MŚP i firm znajdujących się na wcze-
snym etapie rozwoju. Dołożono szczególnych starań w 
celu przeprowadzenia większej liczby wspólnych ope-
racji, które obejmują łączenie gwarancji EFI z kredyta-
mi EBI dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W krajach poza UE bank kontynuował finansowanie 
projektów o wartości 7,4 mld EUR we wsparciu dla ce-
lów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Kraje kan-
dydujące oraz kraje sąsiedzkie na Południu i Wscho-
dzie pozostają dla nas jednym z priorytetów. Ale EBI 
pełni także rolę ramienia finansowego Unii Europej-
skiej na całym świecie, którego zadaniem jest przyczy-
nianie się do kształtowania procesu globalizacji w XXI 
wieku.

Nasza siła finansowa znajduje odzwierciedlenie w 
ratingu na poziomie AAA, co w 2012 roku pozwo-
liło nam pozyskać na międzynarodowych rynkach  

kapitałowych środki finansowe w wysokości 71 mld 
EUR. Jest to ważnym czynnikiem napędowym, gdyż są 
to pieniądze, które pracują na rzecz gospodarki real-
nej. Jest to również niezbitym dowodem na zaufanie w 
EBI i „markę UE” w ogólności.

W 2013 roku, jako bank UE, skoncentrujemy się na od-
grywaniu roli antycyklicznej oraz będziemy pełnić rolę 
wiarygodnego partnera w finansowaniu solidnych 
projektów w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Fi-
nansowane przez nas projekty wywierają pozytywny 
wpływ na życie wielu ludzi poprzez zapewnienie im 
miejsc pracy w setkach tysięcy małych firm, umożliwie-
nie realizacji ważnych, przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego projektów infrastrukturalnych w regio-
nach, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys 
czy też podtrzymywanie wsparcia na rzecz najbardziej 
nowatorskich innowacji i „czystej” energii, które poma-
gają Europie w zachowaniu konkurencyjności na skalę 
światową.

EBI, jako bank UE, odgrywa 
kluczową rolę w finansowaniu 
inwestycji na rzecz projektów, 
które wspierają wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie.

Werner Hoyer
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W świetle aktualnych wyzwań gospodarczych 
rola EBI we wspieraniu inwestycji długotermi-
nowych, z myślą o pobudzaniu wzrostu gospo-

darczego w Europie i poza jej granicami, nabrała jeszcze 
większego znaczenia. EBI wykorzystuje wiedzę finanso-
wą i techniczną do zwiększenia finansowania na obsza-
rach wymagających wsparcia, zwłaszcza w słabszych pod 
względem gospodarczym regionach Europy i krajach pe-
ryferyjnych. Pełni ponadto rolę katalizatora dla inwestycji 
prywatnych i publicznych poprzez gwarantowanie jako-
ści projektów i przyciąganie podmiotów współfinansują-
cych. Zapewnia to finansowanie głównym motorom na-
pędowym rozwoju, takim jak umiejętności i innowacje, 
infrastruktura strategiczna, małe i średnie przedsiębior-
stwa czy projekty dotyczące działań klimatycznych.

Odblokowanie  
potencjału wzrostu  
gospodarczego Europy

W ramach finansowania na rzecz 
gospodarki realnej EBI podpisał w 

2012 roku umowy o kredytowe  
o wartości 52 mld EUR, 

przeznaczone głównie na projekty 
o największym wpływie na wzrost 

gospodarczy i tworzenie  
nowych miejsc pracy.
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Odblokowanie  
potencjału wzrostu gospodarczego Europy

EBI, jako bank UE, działa na rzecz pobudzania 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. 

Robimy „więcej i lepiej”, aby pomóc gospodarce 
europejskiej w powrocie na właściwy tor.

Podwyższenie kapitału na dodatkowe 
kredyty w Unii Europejskiej

Od 2008 roku EBI odgrywał znaczącą rolę w europej-
skim planie naprawy gospodarczej dzięki kredytom o 
wyjątkowej wysokości, zanim w 2012 roku powrócił, 
zgodnie z planem, do udzielania kredytów o mniejszej 
wartości w celu ochrony swojej kondycji finansowej, 
a tym samym zdolności do pozyskiwania kapitału po 
atrakcyjnych stawkach na rynkach finansowych.

W 2012 roku udziałowcy EBI (27 państw członkowskich 
UE) podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału o 10 mld 
EUR, jednocześnie udostępniając państwom członkow-
skim dodatkowe finansowanie na kwotę 60 mld EUR na 
rzecz gospodarki realnej w okresie 2013-2015. Podwyż-
szenie kapitału umożliwi bankowi zwiększenie wspar-
cia dla sektorów, w których dostęp do finansowania jest 
utrudniony. Bank będzie również nadal łączyć kredyty 
ze środkami UE w celu zwiększenia efektywności swoich 
operacji i maksymalizacji ich wpływu na wzrost gospo-
darczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Innowacje i  
umiejętności

Efektywność  
wykorzystania  

zasobów

Dostęp MŚP do 
finansowania

Strategiczna  
infrastruktura

 Promowanie BRI,  
szkoleń i edukacji

Poprawa
możliwości
zatrudnienia

Wzmocnienie rynku
wewnętrznego i
wspieranie spójności

Przywiązywanie dużej
wagi do działań na

rzecz klimatu
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Przyśpieszanie innowacji

Badania, rozwój i innowacje (BRI) są niezbędne do 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki europej-
skiej. EBI pomaga w finansowaniu BRI, zarówno w in-
stytucjach akademickich, jak i w sektorze prywatnym, 
jednocześnie promując transfer wiedzy pomiędzy tymi 
dwoma sektorami.

W 2012 roku EBI rozpoczął przegląd oferty swoich pro-
duktów w celu zwiększenia wsparcia na rzecz inwesty-
cji w BRI. Sondowanie rynku i badanie sektora mają 
doprowadzić do opracowania nowych produktów fi-
nansowych, które z kolei powinny rozwiązać problem 
nieefektywności rynkowej i strukturalnej w taki spo-
sób, żeby innowacyjne pomysły mogły znaleźć przeło-
żenie na konkretne możliwości biznesowe.

Inwestycje w innowacje mają 
ogromne znaczenie w czasie 

kryzysu gospodarczego, kiedy 
to finansowanie w tym sektorze 

jest szczególnie narażone na 
cięcia budżetowe. W 2012 roku 

EBI zainwestował około 9 mld 
EUR w innowacje i zdobywanie 

umiejętności w UE.

Pobudzanie
innowacji na rzecz inteligentnego 
wzrostu gospodarczego w Europie

EBI inwestuje w przełomowe badania, takie jak 
Wielki Zderzacz Hadronów w CERN w Genewie. 

Kredyt w wysokości 300 mln EUR pomógł w 
sfinansowaniu budowy akceleratora  

cząstek, pozwalając na dokonanie  
przełomowego odkrycia w 2012 roku.
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Odblokowanie  
potencjału wzrostu gospodarczego Europy

Gospodarka cyfrowa kluczem 
do długoterminowego wzrostu 
gospodarczego

Internetowe technologie informacyjno-komunikacyj-
ne (TIK) są ważnym motorem napędowym wzrostu go-
spodarczego; sieci szerokopasmowe przyczyniły się do 
stworzenia około 2,1 miliona dodatkowych miejsc pra-
cy w UE w latach 2006-2015. Inwestycje w infrastruk-
turę telekomunikacyjną są niezbędne do zaspokoje-
nia rosnącego zapotrzebowania na dane w Europie, co 
jest jednym z głównych celów Europejskiej Agendy Cy-
frowej. Dlatego też super szybki Internet, sieci komór-
kowe i sieci telekomunikacyjne w systemie tzw. chmu-
ry obliczeniowej stanowią dla banku priorytet. W 2012 
roku EBI przyznał, w ramach finansowania na rzecz in-
nowacji, kredyty na inwestycje w technologie informa-
cyjno-komunikacyjne w wysokości 1,5 mld EUR.

Inwestycje o wysokiej wartości dodanej

Projekty o podwyższonym ryzyku i wyższej warto-
ści dodanej w zakresie technologii priorytetowych 
są głównym przedmiotem zainteresowania EBI i EFI, 
choćby z tego względu, że z powodu kryzysu zmniej-
szyła się gotowość prywatnych funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka do dokonywania obarczo-
nych wysokim ryzykiem inwestycji w przedsiębiorstwa  

innowacyjne na wczesnym etapie działalności. W 2012 
roku Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który sku-
pia się na innowacyjnym finansowaniu na rzecz MŚP, 
uruchomił instrument podziału ryzyka (RSI). Ten in-
strument ma na celu zachęcanie banków do udziela-
nia kredytów i finansowania w formie leasingu dla MŚP 
realizujących projekty w zakresie badań, rozwoju i in-
nowacji. Do tej pory podpisano siedem umów kredy-
towych na łączną kwotę 345 mln EUR.

Pobudzanie inteligentnego wzrostu

Innowacje wymagają umiejętności, a wykształcenie na 
wysokim poziomie jest niezbędnym składnikiem czo-
łowych gospodarek XXI wieku. W 2012 roku EBI udzielił 
kredytów w wysokości 1,5 mld EUR na rzecz edukacji i 
zdobywania umiejętności.

EBI skupia się na inwestycjach, które przyczyniają się do 
poprawy jakości kształcenia i promocji europejskiego 
obszaru szkolnictwa wyższego i europejskiej przestrze-
ni badawczej. Ogólnie chodzi tu o zwiększenie spójno-
ści i integracji szkolnictwa wyższego i zasobów nauko-
wych w Europie. Wsparcie EBI polega na finansowaniu 
inwestycji w szkołach i na uniwersytetach, reform doty-
czących jakości i konkurencyjności szkolnictwa wyższe-
go oraz inicjatyw w zakresie transferu technologii, które 
wspierają innowacje poprzez zapełnianie luki pomię-
dzy środowiskiem akademickim i biznesowym.

Internetowe technologie informacyjne 
i komunikacyjne (TIK) są niezbędnymi 

motorami napędowymi wzrostu 
gospodarczego, przy czym sieci 
szerokopasmowe przyczynią się 
do stworzenia około 2,1 miliona 

dodatkowych miejsc pracy w UE w 
latach 2006-2015. W 2012 roku EBI 

przyznał kredyty w wysokości 1,5 mld 
EUR na inwestycje w tym sektorze.
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E BI jest naturalnym partnerem przy finansowaniu 
dużych inwestycji w sieci transportowe ze względu 
na ich wielkość, perspektywę długoterminową oraz 

wyzwanie w zakresie finansowania, jakie stanowią one 
dla krajowych i regionalnych inwestorów publicznych. 
Bank finansuje projekty infrastrukturalne o dużej wartości 
dla społeczeństwa, a wiedzą i doświadczeniem przyciąga 
dodatkowe finansowanie ze strony innych inwestorów.

W 2012 roku bank udzielił wsparcia trzydziestu dużym 
projektom infrastruktury transportowej, łączącym dzie-
sięć krajów UE w ramach transeuropejskiej sieci trans-
portowej (TEN-T). Transeuropejskie połączenia trans-
portowe przyczyniają się do zwiększenia potencjału 
handlu w UE i poza jej granicami oraz wzmocnienia 
wzrostu gospodarczego. Ponadto sektor transportu jest 
jednym z największych pracodawców - przypada nań 
jedna dwudziesta miejsc pracy w Europie.

Budowanie
wzajemnie połączonej Europy

Strategiczne połączenia 
transportowe mają zasadnicze 

znaczenie dla zwiększenia i 
utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich, 
przy jednoczesnym tworzeniu 

miejsc pracy dla milionów 
Europejczyków. W 2012 roku 

EBI pożyczył 6 mld EUR na 
rzecz głównych sieci 

transportowych w UE.

Dzięki budowie falochronu Maasvlakte 
2 w 2012 roku rozbudowa portu w 

Rotterdamie jest o krok bliżej od 
zakończenia. EBI wspiera ten innowacyjny 

projekt infrastrukturalny kredytem w 
wysokości 900 mln EUR.
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Odblokowanie  
potencjału wzrostu gospodarczego Europy

EBI przyznał kredyt EUR 
w wysokości 850 mln EUR 

na projekt budowy linii 
kolejowej dużej prędkości 

w Bretanii. Stwarzanie 
nowego impulsu dla 

rozwoju obszarów wiejskich 
i ułatwianie dostępu do 

sieci transeuropejskich jest 
priorytetem dla banku.

EBI zapewnia finansowanie na rzecz wszystkich środ-
ków transportu oraz logistyki i inteligentnych systemów 
transportowych. Przynosi to wymierne korzyści dla 
wszystkich przedsiębiorstw i obywateli, którzy mogą 
korzystać z bardziej wydajnego, zrównoważonego i 
efektywnego systemu transportowego.

Pilotaż inicjatywy dotyczącej obligacji 
projektowych

W 2012 roku EBI i Komisja Europejska uruchomiły fazę 
pilotażową inicjatywy dotyczącej obligacji projekto-
wych, której celem jest zwiększenie finansowania na 
rzecz kluczowych projektów infrastruktury poprzez 
przyciągnięcie inwestorów instytucjonalnych w rodzaju 
funduszy emerytalnych i zakładów ubezpieczeń.

Zadaniem obligacji projektowych jest pozwalanie 
przedsiębiorstwom na emitowanie obligacji o wysokim 
ratingu inwestycyjnym. Dzięki mechanizmowi podzia-
łu ryzyka Komisji i EBI, rating kredytowy obligacji z pra-
wem pierwszeństwa zostanie zwiększony do dostatecz-
nie wysokiego poziomu, aby przyciągnąć inwestorów 
instytucjonalnych. Doprowadzi to do bardziej efektyw-
nego wykorzystania środków z budżetu UE i krótszej re-
alizacji ważnych projektów.

W ramach tego pilotażu budżet UE zapewnia gwaran-
cje w wysokości 230 mln EUR na rzecz inwestycji infra-
strukturalnych w sektorach transportu, energii i teleko-
munikacji, skupiając się na zachęcaniu do dokonywania 
wielokrotnych wkładów na rynku kapitałowym. EBI za-
rządza fazą pilotażową w latach 2012-2013, przed ewen-
tualnym rozpoczęciem fazy rozwoju w 2014 roku.

Partnerstwa, w których skupiają się fundusze publicz-
ne i prywatne, również mogą pomóc w zapełnieniu 
luk finansowania. Chociaż w czasie kryzysu liczba part-
nerstw publiczno-prywatnych (PPP) uległa zmniejsze-
niu, nadal odgrywają one ważną rolę przy inwestycjach 
(szczególnie inwestycjach w sieci transportowe). EBI 
posiada duże doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie; 
odgrywa ponadto ważną rolę w Europejskim Centrum 
Wiedzy PPP (EPEC). Ta wspólna inicjatywa EBI, Komisji 
Europejskiej oraz trzydziestu pięciu państw członkow-
skich UE i krajów kandydujących pomaga swoim człon-
kom poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi prakty-
kami w zakresie PPP. W 2012 roku centrum dostarczyło 
porad i wskazówek na szereg tematów począwszy od 
zapewniania dostępu do łączy szerokopasmowych po 
efektywność energetyczną w budynkach użyteczności 
publicznej i finansowanie PPP przy pomocy obligacji 
projektowych.

Większe wsparcie i więcej porad praktycznych dla władz 
publicznych przy opracowywaniu, projektowaniu i 
przedstawianiu rozwiązań w zakresie PPP – jest to zgod-
ne z głównymi zaleceniami raportu opublikowanego 
w 2012 roku przez European Policy Centre (think-tank 
z siedzibą w Brukseli); ten raport został przygotowany 
przy współpracy EBI i innych zainteresowanych stron. W 
raporcie tym podkreślono ponadto konieczność zajęcia 
zdecydowanego stanowiska przez unijnych decyden-
tów, jeżeli inicjatywa dotycząca obligacja projektowych 
ma stać się na stałe częścią połączonego finansowania 
na rzecz infrastruktury w Europie. Według tego raportu 
konieczne będzie pokonanie wielu barier, jeżeli Europa 
pragnie zoptymalizować wykorzystanie inwestycji pu-
blicznych i prywatnych.
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Dzięki kredytom na rzecz sektora 
energetycznego w Europie EBI 

wspiera rozwój zrównoważonego, 
konkurencyjnego i bezpiecznego 

systemu energii, który zaspokaja 
potrzeby gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe społeczeństwa. W 
2012 roku EBI przyznał kredyty w 

wysokości 4,5 mld EUR na 
projekty energetyczne w UE.

Ożywienie
gospodarcze

E BI odgrywa ważną rolę w finansowaniu infrastruk-
tury energetycznej i jest jednym z największych 
dostawców finansowania na rzecz inwestycji w 

systemy przesyłu energii elektrycznej w Europie. EBI 
przyznaje kredyty głównie na połączenia elektroener-
getyczne, inteligentne systemy elektroenergetyczne 
oraz zrównoważoną produkcję energii.

Bezpieczne dostawy energii w Europie

Inwestycje w systemy przesyłu energii elektrycznej z 
myślą o renowacji lub rozbudowie istniejących syste-
mów dostawy energii mają wpływ na wzmocnienie ryn-
ku wewnętrznego. Wspieranie inteligentnych systemów 
elektroenergetycznych i usprawnionego składowania 
energii przyczynia się również do lepszego wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W 2012 
roku wysokość finansowania na rzecz sieci dystrybucji 
energii, w tym systemów przesyłu energii elektrycznej i 
infrastruktury transportu gazu ziemnego, wyniosła po-
nad 3,7 mld EUR.
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Promowanie przejścia na zrównoważoną 
energię

Większość kredytów przeznaczonych na wytwarzanie 
energii trafia do sektora energii odnawialnych. W 2012 
roku bank udzielił wsparcia na rzecz odnawialnych źró-
deł energii o wartości ponad 2 mld EUR, podczas gdy 
kredyty na projekty dotyczące produkcji gazu nie prze-
kroczyły kwoty 0,4 mld EUR. Bank nie przyznał żadnego 
kredytu na produkcję energii elektrycznej z węgla lub 
ropy naftowej.

EBI ograniczył wysokość kredytów dla sektora produk-
cji węglowodorów, które stanowią mniej niż 1 proc. 
wszystkich kredytów dla sektora energii przyznanych 
od 2005 roku. Jeżeli chodzi o sektor rafineryjny, bank 
przyznaje kredyty głównie na projekty dotyczące efek-
tywności energetycznej i konwersji energii, z wyłącze-
niem projektów zwiększania przepustowości. Na tej 
samej zasadzie bank przyznaje finansowanie elektrow-
niom opalanym węglem/ węglem brunatnym tylko 
pod warunkiem, że dokonają one wymiany istniejących  

W 2012 roku zainaugurowano połączenie elektroenergetyczne 
Irlandii z Wielką Brytanią. Budowa połączenia wzajemnego 

Wschód-Zachód jest pierwszą udaną próbą realizacji projektu 
energetycznego w ramach unijnego planu ożywienia 

gospodarczego, któremu EBI udzielił wsparcia.

centrali, zastosują najlepsze dostępne technologie, 
będą gotowe do sekwestracji dwutlenku węgla i dopro-
wadzą do zmniejszenia (o co najmniej 20 proc.) inten-
sywności produkcji dwutlenku węgla.

Zbieranie opinii na temat kredytów EBI w 
sektorze energetycznym

W październiku 2012 roku EBI rozpoczął konsultacje pu-
bliczne w sprawie polityki kredytów dla sektora energii. 
Do udziału w nich – w tym do uczestnictwa w spotkaniu 
w sprawie publicznych konsultacji w Brukseli w grudniu 
2012 r. - zaproszono zainteresowane strony, ekspertów z 
sektora energetycznego i przedstawicieli opinii publicz-
nej. EBI kieruje się, przy podejmowaniu decyzji o przy-
znawaniu kredytów, celami polityki UE, dążąc do zapew-
nienia równowagi pomiędzy bezpieczeństwem dostaw 
energii, konkurencyjnością i działaniami na rzecz klima-
tu. Bank planuje przyjęcie zrewidowanej polityki w spra-
wie kredytów na rzecz sektora energii w 2013 roku.

Walney, największa na świecie farma wiatrowa u wybrzeży 
Wielkiej Brytanii, stanowi źródło zasilania dla 320 tysięcy 

domów. EBI przyczynił się do sfinansowania budowy tej 
morskiej farmy wiatrowej w ramach wsparcia dla przyłączenia 

odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.
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MŚP są filarem gospodarki 
europejskiej, wnosząc istotny wkład 

w tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwój gospodarczy i spójność 

społeczną w Unii Europejskiej. W 
2012 roku Grupa EBI przyznała 

kredyty na kwotę przeszło 13 mld 
EUR dla MŚP i spółek o średniej 

kapitalizacji w UE.

Małe firmy, które wytwarzają różne 
produkty: od sprzętu sportowego 

i bajgli po materiały wodno-
kanalizacyjne i pojemniki na 

odpady dla gmin, mają kluczowe 
znaczenie dla ochrony zatrudnienia 

i tworzenia nowych miejsc pracy 
w Europie. W 2012 roku Grupa 

EBI wsparła około 200 tysięcy 
małych i średnich przedsiębiorstw i 

firm o średniej kapitalizacji.

U łatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom do-
stępu do finansowania jest priorytetem dla Grupy 
EBI. MŚP stanowią 99 proc. wszystkich przedsię-

biorstw i są źródłem dwóch trzecich miejsc pracy w sek-
torze prywatnym w Europie. Wiele z nich ma trudności 
w uzyskaniu finansowania na możliwych do zaakcepto-
wania warunkach. Grupa EBI współpracuje, w celu za-
pewnienia finansowania dla małych i średnich przed-
siębiorstw, z szeroką gamą pośredników finansowych, 
takich jak lokalne banki partnerskie, fundusze, firmy le-
asingowe czy instytucje mikrofinansowania.

Finansowanie EBI na rzecz MŚP

W 2012 roku bank podpisał umowy kredytowe o warto-
ści 10,5 mld EUR dla małych i średnich przedsiębiorstw; 
to finansowanie udostępniane jest poprzez pośredni-
ków w UE. Ci pośrednicy odpożyczają te środki MŚP, do-
dając równowartość ze środków własnych.

W ostatnich latach EBI pracował nad ułatwieniem MŚP 
dostępu do kredytów poprzez zwiększenie elastyczno-
ści, uproszczanie procedur i wymaganie większej przej-
rzystości od banków partnerskich. EBI opracowuje także 
nowe struktury w celu zapewnienia MŚP dodatkowego 
finansowania w krajach mających olbrzymie problemy 
z płynnością, na przykład w Grecji. Utworzono tam spe-
cjalny fundusz gwarancyjny dla małych i średnich przed-
siębiorstw, który rozpoczął działalność w 2012 roku w ra-
mach specjalnych działań pomocowych banku na rzecz 
tego kraju.

Wsparcie dla firm o średniej kapitalizacji

W 2012 roku, po dwuletnim okresie próbnym, EBI roz-
począł wdrażanie formuły kredytów pośrednich dla 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, czyli firm, które 
zatrudniają więcej niż 250, ale mniej niż 3 tys. pracowni-
ków. W UE podpisano już umowy kredytowe o wartości 
około 1,8 mld EUR dla takich spółek.

Wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw
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EFI wspiera rozwój małych firm i 
mikroprzedsiębiorstw, bez względu 

na dziedzinę, w której się specjalizują 
(biotechnologie, technologie laserowe 

lub działalność rzemieślnicza).  
W 2012 roku dał nowy impuls do  

rozwoju przedsiębiorczości i  
innowacji dzięki zmobilizowaniu  
łącznej kwoty 12,3 mld EUR  

poprzez zaangażowania  
w wysokości 2,6 mld EUR.

Ukierunkowane wsparcie EFI dla MŚP

EFI ułatwia europejskim mikro-, małym i średnim przed-
siębiorstwom dostęp do kredytów poprzez przyjmowanie 
ryzyka związanego z ich finansowaniem. Wspiera firmy na 
początkowych etapach rozwoju poprzez ukierunkowane 
produkty od kapitału własnego po mikrofinansowanie i 
gwarancje. Jednym z zadań EFI jest pozyskiwanie dodatko-
wych środków finansowych od innych uczestników rynku 
w celu pobudzenia przedsiębiorczości i innowacji. W 2012 
roku fundusz zmobilizował w sumie 12,3 mld EUR poprzez 
zaangażowania finansowe w wysokości 2,6 mld EUR.

W 2012 roku EFI przeznaczył 1,4 mld EUR w ramach fi-
nansowania wysokiego ryzyka dla funduszy kapita-
łu podwyższonego ryzyka i funduszy na rzecz wzro-
stu, zwiększając ich zdolność do inwestowania w małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Polegało to na współpracy z 
nowymi partnerami w ramach Europejskiego Funduszu 
Aniołów, jak również ustanowieniu nowych funduszów 
funduszy i stworzeniu podstaw do współpracy z inwe-
storami korporacyjnymi.

W sumie zrealizowano zobowiązania gwarancyjne w wy-
sokości 500 mln EUR i zobowiązania na rzecz zwiększenia 
kredytów na identyczną kwotę (500 mln EUR). Gwarancje 
EFI dla pośredników finansowych ułatwiają przyznawanie 
kredytów i finansowania poprzez leasing dla MŚP dzięki 
instrumentom podziału ryzyka w ramach dwóch inicjatyw 
UE – programu ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) oraz wspólnych europejskich zasobów 
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE).

Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress, współ-
finansowany przez EBI i Komisję Europejską i zarządzany 
przez EFI, pomaga mikroprzedsiębiorstwom i innym oso-
bom, które często mają utrudniony dostęp do tradycyj-
nego systemu bankowego. Zważywszy na to, że dziewięć 
na dziesięć MŚP to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają-
ce mniej niż dziesięciu pracowników, ten mechanizm 
wspiera osoby pracujące na własny rachunek i pomaga 
bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. W 2012 roku 
całkowite zaangażowania EFI w ramach tego programu 
wyniosły 100 mln EUR, przez co EFI został największym 
w UE dostawcą mikrokredytów. EFI nadal zapewniał rów-
nież pomoc techniczną i wsparcie finansowe za pośred-
nictwem wspólnego działania na rzecz wsparcia insty-
tucji mikrokredytowych w Europie (JASMINE).

Współpraca z państwami członkowskimi i krajowymi 
instytucjami finansowania na rzecz rozwoju stanowi 
główną część działań EFI na rzecz rozwoju strategiczne-
go i przedsiębiorczości regionalnej. W 2012 roku EFI za-
początkował cztery nowe inicjatywy o zdolności inwe-
stycyjnej na kwotę 420 mln EUR.

Inicjatywa JEREMIE wspiera rozwój gospodarczy w nie-
których regionach Europy, w których MŚP mają szcze-
gólnie utrudniony dostęp do finansowania. Władze 
krajowe i regionalne mogą wykorzystywać za pośrednic-
twem JEREMIE środki finansowe udostępnione im przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku 
EFI zarządzał czternastoma funduszami powierniczymi o 
łącznej wartości przeszło 1,25 mld EUR w dziesięciu kra-
jach europejskich.
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Wspieranie spójności  
gospodarczej i społecznej

Kredyty dla słabszych pod względem gospodarczym regionów 
przyczyniają się do wzmocnienia tkaniny społecznej i 

gospodarczej Unii. Bank pomaga w optymalizacji wykorzystania 
środków publicznych w celu uzupełnienia niedoborów w czasie 

kryzysu. W 2012 roku EBI pożyczył ponad 15 mld EUR na 
wsparcie dla projektów, które będą bodźcem dla  

wzrostu słabiej rozwiniętych regionów UE.
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EBI zaangażował przynajmniej 20 mld EUR na rzecz 
wspólnego planu działania o budżecie 30 mld EUR z 

myślą o wspieraniu ożywienia i wzrostu gospodarczego 
w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Bank 

wspiera tu przede wszystkim małe firmy oraz projekty 
w zakresie energii odnawialnych, efektywności 

energetycznej, innowacji i konwergencji.

K ryzys gospodarczy szczególnie dotknął słabsze 
pod względem gospodarczym regiony UE, prowa-
dząc do pogłębienia rozbieżności pomiędzy nimi. 

EBI podejmuje ukierunkowane działania, aby pomóc 
im w powrocie na ścieżkę zrównoważonego i trwałego 
rozwoju. Na ten cel priorytetowy przeznaczono prawie 
jedną trzecią kredytów w UE. Chodzi tu głównie o finan-
sowanie podstawowej infrastruktury, niezbędnej do do 
przyciągnięcia biznesu i tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Przekłada się to głównie na projekty dotyczące po-
prawy jakości środowiska miejskiego i przyspieszenia 
procesu integracji regionów peryferyjnych poprzez bu-
dowę sieci transeuropejskich, pomoc dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw oraz wspieranie innowacji i zdoby-
wania umiejętności.

Pomoc dla słabszych pod względem 
gospodarczym regionów

Polityka regionalna jest wyrazem solidarności UE z 
mniej uprzywilejowanymi regionami. Jej celem jest 
zmniejszenie poważnych rozbieżności natury gospodar-
czej, społecznej i terytorialnej, jakie istnieją pomiędzy 
poszczególnymi regionami Europy. Priorytety, podob-
nie jak regiony-beneficjenci, są wyznaczane przez Komi-
sję Europejską.

Komisja dysponuje środkami finansowymi w wysoko-
ści około 350 mld EUR w ramach funduszy struktural-
nych i funduszu spójności (głównie w postaci dotacji) z 
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przeznaczeniem na realizację polityki regionalnej w la-
tach 2007-2013. Chodzi tu głównie o promowanie wzro-
stu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy, na 
przykład poprzez poprawę połączeń transportowych do 
odległych regionów, pobudzanie rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) na mniej uprzywilejowanych 
obszarach, inwestowanie w „czystsze” środowisko oraz 
podnoszenie poziomu wykształcenia i umiejętności.

Kredyty EBI, jako banku Unii Europejskiej, stanowią uzu-
pełnienie finansowania Komisji dla inwestycji w regio-
nach. Nie ma regionu w Unii Europejskiej, który by nie 
skorzystał ze wsparcia w ramach kredytów EBI.

Indywidualnie dostosowane produkty w 
celu wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych

Kredyty ramowe są wykorzystywane do finansowania 
wieloczęściowych programów inwestycyjnych w jed-
nym lub wielu sektorach, zwykle realizowanych przez 
jednostki sektora publicznego (krajowe, regionalne lub 
lokalne) na przestrzeni wielu lat. Chodzi tu głównie o 
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie  

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycz-
nej, transportu lub odnowy miejskiej. W 2012 roku ra-
mowe kredyty EBI na łączną kwotę 3,7 mld EUR przyczy-
niły się do wspierania ważnych inwestycji w całej UE.

Celem europejskich funduszy strukturalnych jest 
zmniejszenie różnic pomiędzy regionami pod wzglę-
dem dochodów, bogactwa i równości szans, ale finanso-
wanie z tych funduszy jest przyznawane wyłącznie pod 
warunkiem zaangażowania środków własnych przez 
władze lokalne. W czasie kryzysu niektóre władze pu-
bliczne mają problemy z opłaceniem swojego wkładu, 
co prowadzi do wstrzymania inwestycji, które mogłyby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego.

Specjalny rodzaj kredytu ramowego - kredyty-programy 
strukturalne - stały się ważnym instrumentem w czasie 
kryzysu. Kredyty-programy strukturalne EBI pomagają 
w zapełnieniu tej luki poprzez finansowanie części wkła-
du krajowego do inwestycji w szerokim zakresie projek-
tów priorytetowych, które są wspierane przez dotacje z 
funduszy strukturalnych UE. Wstępne finansowanie tych 
wkładów odgrywa kluczową rolę w stabilizacji przepły-
wów inwestycyjnych oraz zapewnieniu wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia. W ten sposób bank pomaga 
regionom w wykorzystaniu środków udostępnionych 

Osoby dojeżdżające do pracy w Warszawie 
mogą korzystać teraz z nowych pociągów 

o zwiększonym komforcie i większej 
wydajności, które zakupiono dzięki wsparciu 

finansowemu EBI. Bank wspiera modernizację 
taboru i związanej z nim infrastruktury.
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przez UE. W 2012 roku wysokość kredytów-programów 
strukturalnych wyniosła 2,1 mld EUR; umożliwiły one 
realizację ważnych inwestycji w takich krajach jak Cypr, 
Portugalia, Węgry i Słowenia.

Dostosowanie do wyjątkowych 
okoliczności

Kredyty dla krajów, które zostały szczególnie dotknięte 
przez kryzys, przyczyniły się do zapewnienia dalszych 
inwestycji sektora publicznego. EBI ma tutaj ważną rolę 
do odegrania w zakresie poprawy dostępu do finanso-
wania, zmniejszenia niedoborów płynności i doradztwa 
na rzecz reform strukturalnych.

W Grecji łączna wysokość wypłat kredytów, czyli finanso-
wania na rzecz gospodarki realnej, przekroczyła w 2012 
roku 900 mln EUR. EBI skupia się na infrastrukturze go-
spodarczej i społecznej oraz małych przedsiębiorstwach 
w tym kraju. W 2012 roku zaangażowano 705 mln EUR 
na rzecz projektów w zakresie energii i edukacji oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Utworzono specjal-
ny fundusz gwarancyjny dla małych i średnich przed-
siębiorstw, który rozpoczął działalność w 2012 roku w 

ramach szczególnych starań Grupy EBI na rzecz odbloko-
wania środków finansowych i ułatwienia dostępu małym 
firmom lokalnym do finansowania. Jest to wspólna ini-
cjatywa Grecji, Komisji Europejskiej i EBI. Fundusz, usta-
nowiony przy pomocy wkładu w wysokości 500 mln EUR 
z niezaabsorbowanych przez ten kraj funduszy struktu-
ralnych, gwarantuje kredyty EBI dla MŚP przyznawane za 
pośrednictwem banków partnerskich do łącznej kwoty 1 
mld EUR. Małe przedsiębiorstwa również odgrywają klu-
czową rolę w polityce eksportowej Grecji. W celu wspie-
rania ożywienia gospodarczego nakierowanego na eks-
port, EBI opracował nowy produkt: kredyty komercyjne 
dla MŚP o wartości 500 mln EUR.

W Portugalii w 2012 roku bank przyznał finansowanie 
na kwotę około 740 mln EUR, podpisał umowy kredyto-
we o wartości przeszło 870 mln EUR i zastosował inno-
wacyjne techniki do odblokowania kolejnych inwestycji 
krajowych i unijnych. Dokonał także nadzwyczajnych 
starań w celu zapoczątkowania portfela gwarancji pań-
stwowych do wysokości 2,8 mld EUR, które torują dro-
gę do dodatkowego miliarda euro na nowe operacje w 
przyszłości.

W Irlandii w 2012 roku łączna wysokość wypłaconych 
kredytów przekroczyła 530 mln EUR. Bank udzielił  

Kredyty dla krajów, 
które zostały szczególnie 

dotkliwie dotknięte 
przez kryzys, przyczyniły 

się do zapewnienia 
dalszych inwestycji 

sektora publicznego.



20 Sprawozdanie z działalności 2012

szczególnego wsparcia projektom dotyczącym odna-
wialnych źródeł energii i infrastruktury wodnej, a tak-
że na rzecz projektów edukacyjnych i małych przedsię-
biorstw. Wysokość podpisanych umów kredytowych 
wyniosła ponad 500 mln EUR.

Pomoc dla słabiej rozwiniętych regionów

EBI zapewnia nie tylko finansowanie, ale również po-
moc techniczną dla nowych państw członkowskich w 
efektywnym wykorzystaniu środków z funduszy struk-
turalnych i funduszu spójności. Bank opracował, wspól-
nie z Komisją Europejską, instrumenty łączące kredyty 
ze środkami budżetowymi UE.

Jednym z tych instrumentów jest JASPERS, czyli wspól-
na pomoc dla projektów w europejskich regionach. 
JASPERS jest zarządzany przez EBI i współfinansowany 

przez Komisję Europejską, Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju oraz niemiecki bank Kreditanstalt für Wiede-
raufbau. Zapewnia pomoc techniczną krajom-bene-
ficjentom funduszy strukturalnych UE z myślą o pod-
niesieniu jakości dużych projektów ubiegających się o 
finansowanie z dotacji w ramach funduszy struktural-
nych i spójności UE. Od momentu powstania JASPERS w 
2006 roku zatwierdzono ogółem 226 projektów o war-
tości blisko 39 mld EUR (z tego ponad 10 mld EUR w sa-
mym tylko 2012 roku) w dwunastu krajach. 

Wspieranie transgranicznej współpracy 
regionalnej

Problemy niektórych regionów można rozwiązać najle-
piej poprzez współpracę z innymi, pobliskimi regiona-
mi - to właśnie Komisja Europejska nazywa europejską 
współpracą terytorialną. Ścisła współpraca regionów w 

Plan wspólnego działania na 
rzecz wzrostu gospodarczego w 
Europie Środkowej i Południowo-
Wschodniej
EBI odgrywa kluczową rolę w realizacji wspólnego planu działania 
międzynarodowych instytucji finansowych, którego celem 
jest wspieranie wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej 
i Południowo-Wschodniej w bezpośredniej reakcji na dalsze 
skutki spowolnienia gospodarczego w Europie. W momencie 
zapoczątkowania tego planu w 2012 roku bank zobowiązał się 
do wniesienia doń wkładu w wysokości przynajmniej 20 mld 
EUR. Ten plan działań o budżecie 30 mld EUR został opracowany 
wspólnie z Grupą Banku Światowego oraz Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Bank przyznaje wsparcie na rzecz priorytetowych dziedzin, 
takich jak MŚP, energie odnawialne i efektywność energetyczna, 
innowacje i konwergencja. EBI dołoży szczególnych starań 
w celu zmobilizowania dotacji unijnych, pozyskania środków 
prywatnych i publicznych oraz prowadzenia działalności 
doradczej dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Chorwacji, Estonii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii, Węgier, Kosowa, Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Polski, 
Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii – wszystkie te kraje zostały 
dotkliwie dotknięte przez kryzys.
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Wspieranie  
spójności gospodarczej i społecznej

kwestiach będących przedmiotem wspólnego zaintere-
sowania jest wspierana przez fundusze strukturalne UE. 
EBI wspiera również inicjatywy regionalne, w ramach 
których współpracują ze sobą państwa członkowskie UE 
i kraje partnerskie.

W regionie Morza Bałtyckiego EBI finansuje projek-
ty w Danii, Estonii, Finlandii, pięciu niemieckich krajach 
związkowych (Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Me-
klemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn), na 
Łotwie, Litwie, w Polsce, Szwecji, Islandii, Norwegii i Ro-
sji. Chodzi tu o stworzenie zrównoważonego pod wzglę-
dem ekologicznym, konkurencyjnego i łatwo dostępne-
go regionu oraz promowanie zapobiegania ryzyku. W 
2012 roku bank udzielił wsparcia na rzecz tej inicjatywy 
w regionie Morza Bałtyckiego za pomocą 64 operacji 
obejmujących kredyty na łączną kwotę 7,7 mld EUR.

Strategia dla regionu Dunaju obejmuje inwestycje w 
ramach wspólnych celów w takich krajach i regionach, 

jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy (Badenia-Wirtem-
bergia i Bawaria), Węgry, Rumunia, Słowenia, Słowacja, 
Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia, 
Mołdawia i Ukraina. W 2012 roku bank udzielił wspar-
cia na rzecz tej strategii w regionie Dunaju poprzez 
83 operacji obejmujących kredyty o łącznej wartości 
7,5 mld EUR.

  JASPERS – Działalność doradcza dla nowych 
członków Unii Europejskiej dotycząca 
projektów w zakresie infrastruktury

  Wspólna pomoc dla projektów w europejskich 
regionach (EBI, Komisja Europejska, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju oraz grupa bankowa KfW)

   JESSICA – Wspieranie rozwoju miejskiego
  Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych 

inwestycji na obszarach miejskich (EBI, Komisja 
Europejska i Bank Rozwoju Rady Europy) 

   JEREMIE – Elastyczne finansowanie na rzecz MSP
  Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw (EFI i Komisja 
Europejska)

   JASMINE – Indywidualnie dostosowana 
działalność doradcza dla instytucji 
mikrokredytowych 
Wspólne działanie na rzecz wsparcia instytucji 
mikrokredytowych w Europie (EFI i Komisja 
Europejska).
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Ochrona środowiska –  
finansowanie działań  
na rzecz klimatu

Bank jest jednym z największych kredytodawców na rzecz działań 
klimatycznych; w samym tylko 2012 roku udostępnił środki finansowe 

na kwotę przeszło 13 mld EUR. EBI wspiera cel UE rozwoju 
gospodarczego o niskiej emisji dwutlenku węgla i odporności na skutki 
zmian klimatycznych, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami. EBI, jako 

czołowy podmiot finansujący na rzecz innowacyjnych, „czystych” 
technologii, pełni rolę katalizatora inwestycji.
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dwutlenku węgla generowanych przez rozmaite projek-
ty we wszystkich sektorach, aby móc lepiej monitorować 
ich dokonania pod względem oszczędności w zakresie 
emisji. W 2012 roku bank zakończył ten program pilota-
żowy i przeanalizował dane dotyczące wysokości emi-
sji dwutlenku węgla z kolejnego roku: uwzględniono 71 
projektów; chodziło tu o inwestycje o łącznej wartości 55 
mld EUR, z czego 21 proc. zostało sfinansowanych przez 
EBI. Te inwestycje mają, zgodnie z przewidywaniami, ge-
nerować równowartość około 7,5 mln ton dwutlenku wę-
gla rocznie. Ogólne oszczędności w zakresie emisji z tych 
inwestycji szacuje się na równowartość 2,1 mln ton dwu-
tlenku węgla rocznie.

Finansowanie ograniczenia emisji

Finansowanie EBI na rzecz energii odnawialnych i efek-
tywności energetycznej ma bezpośredni wpływ na ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych. W 2012 roku wy-
sokość wsparcia finansowego banku na rzecz tych celów 
wyniosła 4,4 mld EUR.

EBI jest głównym źródłem finansowania na rzecz ener-
getyki wiatrowej w UE. W ostatnich latach szczególnie 
zwiększył finansowanie na rzecz budowy farm wiatro-
wych na lądzie i morzu. W samym tylko 2012 roku EBI 
sfinansował dziesięć projektów budowy farm wiatro-
wych przy pomocy kredytów o wartości 1,4 mld EUR. 
Są to z definicji, duże, długoterminowe i wymagające 
pod względem technicznym inwestycje. EBI jest zatem 
naturalnym partnerem dla tego sektora, zarówno w od-
niesieniu do finansowania, jak i wiedzy technicznej. Z 
podobnych względów bank finansuje projekty energii 
słonecznej, zarówno dotyczące skoncentrowanej energii 
słonecznej (CSP), jak i fotowoltaiki (PV). W 2012 roku pod-
pisano dziewięć umów kredytowych na projekty w za-
kresie energii słonecznej o łącznej wartości 425 mln EUR. 
Wraz z każdym projektem ta technologia staje się coraz 
bardziej efektywna i innowacyjna.

Kwestie efektywności energetycznej są uwzględniane 
we wszystkich projektach banku. Inwestycje w zakresie 
efektywności energetycznej również mają przynieść wie-
le korzyści. Kredyty EBI na rzecz projektów tej dziedzinie 
obejmują zarówno stronę podaży, w rodzaju skojarzonej 
produkcji ciepła i energii lub lokalnych sieci ciepłowni-
czych, jak i stronę popytu (głównie izolację budynków 
publicznych i prywatnych).

E BI zdecydowanie wspiera cel UE zakładający zbudo-
wanie bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki 
europejskiej do 2050 roku poprzez wykroczenie poza 

wyznaczone na rok 2020 cele ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 20%, czerpania 20% energii ze źródeł od-
nawialnych i zmniejszenia zużycia energii o 20%. Stworze-
nie gospodarki niskoemisyjnej jest niewątpliwie jednym z 
najważniejszych globalnych wyzwań naszych czasów.

Zbudowanie społeczeństwa niskoemisyjnego przyczyni 
się do utworzenia nowoczesnych technologii i nowych, 
„zielonych” miejsc pracy. Według Komisji Europejskiej do 
2020 roku możliwe jest utworzenie 1,5 miliona dodat-
kowych miejsc pracy. Przyniesie to również inne korzy-
ści: zmniejszenie uzależnienia Europy od energii impor-
towanej, obniżenie rachunków za energię, ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie mobilno-
ści. To przejście na bardziej efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i inteligentniejszą gospodarkę 
ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjno-
ści przez Europę.

Niezbędne jest również, aby nasze społeczeństwa dosto-
sowały się do skutków zmian klimatycznych. W związku z 
tym działalność doradcza i finansowanie EBI na rzecz pro-
jektów przyczyniających się do odporności na skutki tych 
zmian mają ogromne znaczenie dla zapewnienia trwało-
ści tych projektów.

Wsparcie finansowe EBI na rzecz innowacyjnych działań 
klimatycznych polega głównie na udzielaniu kredytów 
dla takich sektorów, jak energie odnawialne, efektyw-
ność energetyczna, zrównoważony transport, woda, za-
rządzanie ryzykiem powodziowym i leśnictwo. Kwestie 
klimatyczne są uwzględniane we wszystkich operacjach, 
na przykład poprzez promowanie wykorzystania najlep-
szych dostępnych technologii. Opracowano także inno-
wacyjne instrumenty finansowania, które mogą przyjmo-
wać wyższe ryzyko finansowe, niekiedy we współpracy z 
Komisją Europejską, ale również z innymi organizacjami 
międzynarodowymi. Dobrym przykładem jest tu „inicja-
tywa zrównoważonej energii dla wszystkich” zapoczątko-
wana w 2012 roku wraz z ONZ.

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Od 2009 roku bank uczestniczył w trzyletniej inicjatywie 
pilotażowej mającej na celu dokonanie pomiaru emisji 
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Zwiększanie odporności na skutki zmian 
klimatycznych

Wczesna adaptacja do skutków zmian klimatycznych jest 
bardziej skuteczna i mniej kosztowna niż pośpieszne działa-
nia w sytuacjach awaryjnych. Te kwestie, znane pod nazwą 
odporności na skutki zmian klimatycznych, są uwzględnia-
ne we wszystkich projektach EBI. Konkretne projekty, któ-
re pomagają w zwiększaniu odporności na skutki zmian 
klimatycznych i adaptacji do zmieniających się warunków 
pogodowych, zostały sfinansowane przy pomocy kredytów 
o łącznej wartości około 1 mld EUR w 2012 roku.

Wiele z działań banku mających związek z leśnictwem to 
środki adaptacyjne. Lasy mogą na przykład przyczynić się 
do zapobiegania erozji gleby i zmniejszenia ryzyka powo-
dzi, nie wspominając już o korzyściach dla różnorodności 
biologicznej, żyzności gleby i zarządzania zlewniowego. 
Co więcej, mogą pełnić rolę tzw. biotopów, które odgry-
wają ważną rolę w regulowaniu klimatu globalnego. Bank 
działa głównie w UE, ale również w krajach o gospodar-
kach rozwijających się, we współpracy z Komisją Europej-
ską i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych 
warunków pogodowych ma wielki wpływ na dostępność 
i jakość zasobów wody słodkiej, powodując związane z 
wodą klęski żywiołowe w rodzaju suszy i powodzi. EBI 
jest największym źródłem finansowania w postaci kredy-
tów na rzecz globalnego sektora wody. Oprócz adaptacji 
do zmian klimatycznych, innym ważnym celem jest zin-
tegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Na przykład 
w RPA EBI wspiera system wody w mieście Durban i na 
północnym wybrzeżu, przeznaczając trzy kredyty na bu-
dowę tamy, systemu transportu oraz dystrybucji wody w 
celu zaspokojenia zapotrzebowania 5,5 mln mieszkań-
ców tego regionu na wodę do 2025 roku.

Wsparcie finansowe EBI na rzecz 
innowacyjnych działań klimatycznych 

polega głównie na udzielaniu 
kredytów na rzecz takich sektorów, 

jak energie odnawialne, efektywność 
energetyczna, zrównoważony 
transport, woda, zarządzanie 

ryzykiem powodziowym i leśnictwo. 
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Specjalistyczne fundusze i 
inicjatywy
Na EBI ciąży wyjątkowa odpowiedzialność udzielania 
pomocy w finansowaniu projektów dotyczących 
zmian klimatycznych w czasie kryzysu budżetowego. 
Jako katalizator inwestycji w zmiany klimatyczne bank 
współpracuje z sektorem publicznym i prywatnym nad 
inicjatywami w celu pozyskania środków finansowych. 
Utworzył również fundusze kapitałowe i węglowe z myślą 
o zwiększeniu wsparcia dla projektów dotyczących energii 
odnawialnych i efektywności energetycznej. Współpracuje 
na zasadzie „upstream” z promotorami udzielając wsparcia 
technicznego przy opracowaniu projektów. Jednocześnie 
zarządza i uczestniczy w kilku innych inicjatywach 
dotyczących energii i zmian klimatycznych:

  Europejski fundusz na rzecz energii, zmian 
klimatycznych i infrastruktury 2020 (Fundusz 
Marguerite) ma na celu pobudzanie inwestycji 
infrastrukturalnych w ramach realizacji polityk UE 
w zakresie zmian klimatycznych, bezpieczeństwa 
energetycznego i sieci transeuropejskich.

  Fundusz „Green for Growth” zapewnia finansowanie 
(w tym kredyty, kapitał własny i pomoc techniczną) 
na rzecz projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnych w Europie 
Południowo-Wschodniej.

  Zrównoważona energia dla wszystkich (SE4All) ma 
na celu zapewnienie powszechnego dostępu do 
nowoczesnych usług energetycznych oraz podwojenie 
globalnego wskaźnika usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w globalnej puli energetycznej do 2030 roku.

  NER300 to największy na świecie program finansowania 
na rzecz projektów demonstracyjnych dotyczących 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz 
innowacyjnych technologii energii odnawialnych.

  Fundusz na rzecz klimatu Althelia jest przełomową 
inicjatywą utworzoną w 2012 roku z myślą o 
wspieraniu zrównoważonego i trwałego użytkowania 
gruntów i ochrony pierwotnych lasów.

  Obligacje klimatyczne EBI przyczyniają się do pozyskania 
środków na kredyty na rzecz energii odnawialnych 
i efektywności energetycznej. Od 2007 roku EBI 
wyemitował obligacje klimatyczne o wartości 1,7 mld 
EUR. W samym tylko 2012 roku dzięki tym obligacjom 
pozyskano równowartość 350 mln EUR.
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Głównym celem działalności EBI na 
obszarach miejskich jest tworzenie 
ekologicznych i zrównoważonych 
miast. Nieodzownym warunkiem 

powstania zrównoważonych miast jest 
transport publiczny przyjazny  

dla środowiska. W 2012 roku  
wysokość kredytów EBI na ten  
cel wyniosła ponad 8 mld EUR.

W ramach działań na rzecz tworzenia 
zrównoważonych miast EBI wsparł 

projekt dotyczący sieci tramwajowej w 
Montpellier, która w 2012 roku została 

poszerzona z dwóch do czterech linii.

N a obszarach miejskich mieszka 75 proc. Europej-
czyków; generują one około 85 proc. unijnego 
PKB. Obszary metropolitalne są ośrodkami in-

nowacji i wzrostu gospodarczego, znajduje się na nich 
większość miejsc pracy, firm i obiektów szkolnictwa 
wyższego. Są jednak również źródłem poważnych pro-
blemów dotyczących spójności społecznej i zrówno-
ważonego rozwoju środowiska naturalnego. Miasta eu-
ropejskie odpowiadają za 80 proc. zużycia energii i 80 
proc. emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że mia-
sta również muszą udzielić odpowiedzi na niektóre z  

Pomoc dla miast
w przestawieniu się na ekologię

kluczowych wyzwań dzisiejszych czasów, w rodzaju za-
nieczyszczeń czy emisji oraz zapewnić, żeby infrastruk-
tura nie pozostawała w tyle za rozwojem miejskim.

Tworzenie zrównoważonych miast

Kredyty EBI dla miast są przeznaczone głównie na pro-
jekty odnowy i regeneracji miejskiej, które pomagają 
w tworzeniu zrównoważonych społeczności poprzez 
wsparcie dla obszarów największego ubóstwa. Bank 
dąży do poprawy wykorzystania ograniczonych zaso-
bów gruntów, wspierania inwestycji komunalnych w 
modernizację obiektów publicznych i ochrony dziedzic-
twa kulturowego. W 2012 roku na projekty w zakresie 
rozwoju i regeneracji miejskiej oraz opieki zdrowotnej 
przyznano kredyty o wartości 2,4 mld EUR.

Europejska pomoc energetyczna na szczeblu lo-
kalnym (ELENA) to wspólna inicjatywa Komisji Eu-
ropejskiej i EBI. ELENA pomaga władzom lokalnym i 
regionalnym w przygotowaniu projektów dotyczą-
cych efektywności energetycznej i energii odnawial-
nych z myślą o tym, by uczynić je atrakcyjniejszymi dla  
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Ochrona  
środowiska – finansowanie działań na rzecz klimatu

JESSICA dla miast
Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych 
inwestycji w obszarach miejskich (JESSICA) jest 
wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, EBI oraz 
Banku Rozwoju Rady Europy. Pomaga w alokacji 
środków z funduszy strukturalnych UE i umożliwia 
wykorzystanie tych zasobów w celu sfinansowania 
generujących dochód projektów miejskich za 
pośrednictwem tak zwanych funduszy rozwoju 
miejskiego. EBI doradza w sprawie optymalnego 
wykorzystania tych zasobów i oferuje pomoc 
w zarządzaniu funduszami. Do końca 2012 roku 
zlecono w sumie 75 badań oceny w ramach JESSICA i 
podpisano umowy w sprawie utworzenia osiemnastu 
funduszy powierniczych o łącznej wartości 1,7 mld 
EUR, obejmujących 54 regiony. Pod koniec 2012 
roku liczba funduszy rozwoju miejskiego, o łącznej 
wartości około 1,4 mld EUR, zwiększyła się do 37.

zewnętrznych źródeł finansowania. ELENA pokrywa 
część kosztów przypadających na pomoc techniczną, 
która jest niezbędna do przygotowania, realizacji i fi-
nansowania programów inwestycyjnych. W 2012 roku 
wysokość zaangażowania w ramach pomocy technicz-
nej na rzecz beneficjentów programu ELENA wyniosła 
12 mln EUR; tym samym łączna wysokość zaangażowa-
nia osiągnęła 37 mln EUR.

Wspieranie zrównoważonego transportu

Wsparcie EBI na rzecz zrównoważonego transportu 
obejmuje szeroki zakres działań: od budowy, rozbudo-
wy czy renowacji infrastruktury transportu publicznego, 
poprzez promocję tras dla rowerzystów i pieszych po 
pojazdy elektryczne. Bank promuje również rozwój bar-
dziej ekologicznych i bezpiecznych pojazdów poprzez 
wspieranie badań i rozwoju na rzecz rozwiązań energo-
oszczędnych i niskoemisyjnych. Finansowane przezeń 
projekty przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, 
redukcji zanieczyszczenia hałasem, zwiększenia bezpie-
czeństwa dostaw energii i efektywności energetycznej 
oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Paryż jest pierwszym miastem w Europie, 
który wprowadził kompleksową infrastrukturę 

otwartego dostępu dla pojazdów 
elektrycznych. EBI udzielił kredyt w wysokości 
75 mln EUR na pomoc dla francuskiej stolicy w 

przestawieniu się na transport ekologiczny.

W ciągu ostatnich pięciu lat EBI 
przyczynił się do finansowania 
następujących projektów:

Metro: 32
Kolej miejska: 4
Tramwaje: 48
Kolej: 48 
Koleje wysokich prędkości:  27

Około 25 milionów 
mieszkańców UE korzysta 
na co dzień z finansowanych 
przez EBI środków transportu 
publicznego.
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Działalność EBI na całym świecie 
wspiera cele polityki zagranicznej UE. 

Poprzez finansowanie projektów bank 
przyczynia się do wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy poza granicami Unii. EBI, jako 

bank Unii Europejskiej, jest naturalnym 
partnerem Komisji Europejskiej i 

Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych w finansowaniu 

projektów wspierających cele polityki 
UE poza jej granicami. W 2012 roku 

EBI przyznał kredyty w różnych krajach 
świata na kwotę 7,4 mld EUR.

W 2013 roku EBI obchodzi 
50 lat działalności w 

Afryce Subsaharyjskiej.

7,4 mld 
EUR

Kredyty dla krajów spoza 
UE z podziałem na regiony

	 Kraje rozszerzenia
	 Kraje basenu Morza Śródziemnego
	 Kraje sąsiedzkie na Wschodzie
	 Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku
	 Azja
	 Ameryka Łacińska
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Promowanie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju poza granicami UE

W iększość operacji banku poza Unią jest przepro-
wadzanych w ramach gwarancji budżetowych 
UE, określonych w zewnętrznych mandatach 

dla różnych regionów świata: krajów przedakcesyjnych, 
krajów sąsiedzkich na Południu i Wschodzie oraz kra-
jów partnerskich w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce Po-
łudniowej. Mandaty na operacje EBI w tych regionach 
są ważne do 2013 roku. Te gwarancje obejmują kredyty 
na łączną kwotę 29 mld EUR na okres 2007-2013, z cze-
go 2 mld EUR na działania na rzecz klimatu oraz pomoc 
dla krajów południowego brzegu Morza Śródziemnego 
w ramach wspierania reform politycznych w następstwie 
wiosny arabskiej. Mandaty na następne lata (2014-2020) 
będą przedmiotem debaty Komisji Europejskiej, Parla-
mentu Europejskiego i Rady w 2013 roku. Dzięki gwaran-
cji budżetowej UE EBI może wywierać efekt dźwigni na 
fundusze unijne w sposób oszczędny i skalowalny, tym 
samym zwiększając oddziaływanie polityki zewnętrznej. 

We wszystkich regionach bank wspiera projekty, które 
przyczyniają się do zwiększenia wzrostu gospodarcze-
go i tworzenia nowych miejsc pracy. Czyni to poprzez 
zapewnienie finansowania i pomocy technicznej dla 
projektów dotyczących rozwoju lokalnego sektora pry-
watnego, infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz 
działań na rzecz klimatu.

Mandat kredytowy dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfi-
ku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) jest 
zgodny z umową z Kotonu, która określa stosunki UE z 
tymi krajami partnerskimi. Tę umowę po raz ostatni od-
nowiono w 2010 roku. Finansowanie w jej ramach jest 
przyznawane z budżetów państw członkowskich Unii 

Promowanie 
zrównoważonego i trwałego 
rozwoju poza granicami UE

Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju oraz ze środków własnych EBI.

EBI, jako bank Unii Europejskiej, jest naturalnym part-
nerem Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Dzia-
łań Zewnętrznych w finansowaniu projektów wspie-
rających cele polityki UE poza jej granicami. Projekty 
finansowane przez bank przynoszą wymierne rezultaty 
i wywierają pozytywny wpływ na życie codzienne wie-
lu osób.

Udostępnianie finansowania i wiedzy 
potencjalnym członkom UE

Kredyty dla krajów przedakcesyjnych są ważnym narzę-
dziem pomagającym im w przygotowaniu się do wstą-
pienia do UE. Rozszerzenie Unii wymaga inwestycji w celu 
umożliwienia tym krajom dostosowania się do europej-
skiego modelu gospodarczego i społecznego oraz stan-
dardów UE. W 2012 roku wysokość kredytów dla krajów 
ubiegających się o członkostwo w Unii wyniosła 3,1 mld 
EUR. Kredyty dla Chorwacji – kraju, który przystąpi do UE 
w lipcu 2013 roku - osiągnęły wysokość 300 mln EUR.

W 2012 roku wsparciem z tak zwanych ram inwesty-
cyjnych dla Bałkanów Zachodnich (WBIF) objęto małe 
i średnie przedsiębiorstwa, inicjatywy dotyczące zmian 
klimatycznych i inne priorytety. Ta wspólna inicjatywa, 
ustanowiona przez Komisję Europejską, EBI, EBOR i Bank 
Rozwoju Rady Europy w 2009 roku, łączy środki w po-
staci dotacji w celu wywarcia efektu dźwigni na kredyty  
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z przeznaczeniem na finansowanie infrastruktury priory-
tetowej na Bałkanach Zachodnich. Do końca 2012 roku w 
jej ramach przyznano dotacje na kwotę 279 mln EUR na 
sfinansowanie ponad 138 projektów. Te dotacje przycią-
gnęły z kolei kredyty inwestycyjne w wysokości ponad 7,7 
mld od międzynarodowych instytucji finansowych, z cze-
go podpisano umowy kredytowe o wartości 2,3 mld EUR.

Wsparcie dla wschodnich i południowych 
sąsiadów Unii Europejskiej

Zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarcze-
go i miejsc pracy w krajach południowego basenu Mo-
rza Śródziemnego (Algieria, Egipt, strefa Gazy/Zachodni 
Brzeg, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja i wkrótce 
Libia) jest priorytetem dla banku, który jest wiodącą pu-
bliczną instytucją finansową w tym regionie i odgrywa 
ważną rolę w partnerstwie z Deauville, ustanowionym z 
myślą o wspieraniu przemian demokratycznych i gospo-
darczych w następstwie wiosny arabskiej. EBI podpisał 
umowy kredytowe o wartości około 1,7 mld EUR w 2012 
roku w celu wspierania rozwoju sektora prywatnego i 

przyspieszenia realizacji projektów infrastruktural-
nych w krajach basenu Morza Śródziemnego.

EBI utrzymał zawieszenie kredytów i pomocy tech-
nicznej dla Syrii w 2012 roku, zgodnie z decyzją Unii 
Europejskiej o nałożeniu sankcji na reżim rządzący w 
tym kraju.

W 2012 roku w krajach sąsiedztwa wschodniego 
(Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i 
Rosja) EBI wsparł przede wszystkim dostęp małych 
firm do finansowania i projekty infrastruktury strate-
gicznej przy pomocy kredytów na kwotę przeszło 900 
mln EUR. Mechanizm na rzecz partnerów wschodnich 
zapewnia dodatkowe finansowanie w postaci kredy-
tów, które wspierają inwestycje - zwłaszcza inwestycje 
dużych przedsiębiorstw - UE w tym regionie.

Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca z innymi instytucjami jest ważnym ele-
mentem operacji banku, szczególnie w krajach poza 

EBI wspiera pierwszy duży projekt słoneczny 
w Afryce Północnej za pośrednictwem 

całkowitego zaangażowania finansowego 
w wysokości 300 mln EUR. Farma słoneczna 

Ouarzazate w Maroku będzie wytwarzać 
energię elektryczną dla ponad pół miliona osób.
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Promowanie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju poza granicami UE

W ramach projektu wodnego 
dla miasta Kampala EBI nawiązał 

współpracę z partnerami 
inicjatywy wzajemnego wsparcia 
w celu usprawnienia uzdatniania 

wody i dystrybucji wody pitnej 
dla 2,5 mln mieszkańców stolicy 

Ugandy oraz zapewnienia 
dodatkowym 400 tys. osób 

dostępu do czystej i bezpiecznej 
wody pitnej.

Unią. Dotacje unijne są w coraz większym stopniu łączo-
ne z kredytami EBI w celu uzyskania lepszych wyników. 
Bank ponadto bierze aktywny udział w unijnej platfor-
mie na rzecz współpracy zewnętrznej i rozwoju, usta-
nowionej w celu zwiększenia wpływu działań w ramach 
współpracy zewnętrznej UE. Przyczyni się to do wywie-
rania efektu dźwigni na ograniczone zasoby finansowe 
na rzecz krajów partnerskich UE i zwiększenia skutecz-
ności pomocy na rzecz rozwoju.

EBI współpracuje regularnie z Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR), aby zapewnić połączone 
wsparcie finansowe na rzecz projektów w krajach Są-
siedztwa Wschodniego. Współpraca ta obecnie zosta-
ła poszerzona: objęto nią również działalność w połu-
dniowym basenie Morza Śródziemnego. W 2012 roku 
EBI podpisał protokół ustaleń z Europejską Służbą Dzia-
łań Zewnętrznych, Komisją Europejską i EBOR w spra-
wie projektów w ramach partnerstwa UE-Rosja na rzecz 
modernizacji, tym samym wzmacniając współpracę w 
tym regionie.

EBI współpracuje ściśle również z francuską agencją 
rozwoju Agence Française de Développement i nie-
mieckim bankiem publicznym Kreditanstalt für Wie-
deraufbau w ramach inicjatywy wzajemnego wspar-
cia, która pozwala jednej z uczestniczących instytucji 
na odgrywanie przewodniej roli przy ocenie każdego 

współfinansowanego projektu; to z kolei prowadzi do 
uproszczenia procedur administracyjnych i zmniejsze-
nia kosztów transakcji dla promotorów projektu. Faza 
pilotażowa tej inicjatywy została z powodzeniem za-
kończona w 2012 roku: współfinansowano czterna-
ście projektów w Afryce Subsaharyjskiej oraz na Bli-
skim Wschodzie/w Afryce Północnej, a na początku 
2013 roku podpisano wytyczne operacyjne. Ta inicja-
tywa zwiększa skuteczność finansowania we wsparciu 
na rzecz polityk UE i poprawia widoczność inwestycji 
unijnych.

Mierzenie wyników dla bardziej 
ukierunkowanego wpływu

EBI przechodzi na sprawozdawczość bardziej zorien-
towaną na wpływ operacji poza UE i ich zwiększone 
monitorowanie. W 2012 roku uruchomił fazę pilotażo-
wą wdrażania nowych ram pomiaru wyników, które, 
w oparciu o standardowe wskaźniki, oceniają i mierzą 
wpływ operacji na rozwój. Te ramy posłużą do pomia-
ru wpływu finansowanych projektów na zatrudnienie i 
budżet, oprócz wpływu w zakresie efektywności ener-
getycznej, emisji dwutlenku węgla, zabezpieczeń śro-
dowiskowych i społecznych oraz, w wypadku projektów 
sektora prywatnego, wpływu na ład korporacyjny.



E BI jest autonomiczny pod względem finanso-
wym. Kapitał banku jest subskrybowany przez 
27 państw członkowskich UE, które są jego 

udziałowcami. Udział każdego kraju w kapitale EBI 
opiera się na jego wadze ekonomicznej w momen-
cie przystąpienia do UE. W 2012 roku udziałowcy 
podjęli historyczną decyzję o praktycznym podwo-
jeniu kapitału wniesionego banku w drodze jego 
zwiększenia o 10 mld EUR. Pozwoli to na urucho-
mienie dodatkowych kredytów do wysokości 60 
mld EUR na przestrzeni trzech lat z przeznaczeniem 
na projekty zrównoważone pod względem ekono-
micznym w UE. W rezultacie EBI zwiększy całkowitą 
wysokość przyznawanych kredytów do około 200 
mld EUR w latach 2013-2015 i tym samym zrealizuje 
inwestycyjną część skoordynowanej odpowiedzi UE 
na kryzys.

Solidny 
partner finansowy

Siła finansowa EBI jest pochodną jakości jego akty-
wów, dobrego zarządzania, rozsądnego zarządzania 
ryzykiem, stałej rentowności i wysokiej płynności. 
Wszystkie te czynniki przyczyniły się do utrzymania 
przez bank wysokiego ratingu kredytowego.

Sprawozdanie na zakończenie roku 2012 roku, czyli 
przed zbliżającym się wniesieniem kapitału, wykazu-
je znaczne zwiększenie współczynnika adekwatności 
kapitałowej (jest to stosunek kapitału banku do jego 
aktywów), który wynosił 23 proc. na koniec 2012 roku. 
Jakość aktywów EBI pozostała wysoka, ze wskaźnikiem 
kredytów zagrożonych zbliżonym do zera procent 
(0,3%) całkowitej wartości portfela kredytowego na ko-
niec roku. Wysokość rocznej nadwyżki netto osiągnęła 
2,7 mld EUR, co jest odzwierciedleniem rekordowego 
poziomu kredytów przyznanych w ostatnich latach.

Od ponad 50 lat EBI jest solidnym 
partnerem finansowym udzielającym 

wsparcia na rzecz celów polityki UE. 
W trudnych czasach kryzysu pełni 
rolę oazy stabilności. W 2012 roku 

udziałowcy banku podjęli decyzję o 
podwyższeniu kapitału, aby 

umożliwić mu zwiększenie wsparcia 
dla inwestycji, które mają przyczynić 

się do utworzenia nowych miejsc 
pracy i przyśpieszenia wzrostu 

gospodarczego w Europie.
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S iła finansowa EBI pozwala mu na pozyskiwanie 
środków finansowych po niezwykle atrakcyjnych 
stawkach. Klienci banku czerpią korzyści z ko-

rzystnych warunków pozyskiwania przezeń funduszy, 
tym bardziej, że nie jest on nastawiony na maksyma-
lizację zysku. Pomimo niestabilności rynków, na które 
niekorzystny wpływ wywarła trudna sytuacja gospo-
darcza w większości krajów Europy, w 2012 roku bank 
pozyskał na międzynarodowych rynkach kapitałowych 
środki finansowe o wartości 71,3 mld EUR, w tym pew-
ną kwotę finansowania wstępnego na 2013 rok.

Największy na świecie 
kredytobiorca 
ponadnarodowy

Bank jest największym na 
świecie wielostronnym 

kredytobiorcą i kredytodawcą; 
w 2012 roku pozyskał na 

międzynarodowych rynkach 
kapitałowych środki finansowe 

w wysokości 71 mld EUR.
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Rozdział finansowy

Dystrybucja emisji obligacji EBI z 
podziałem na regiony

	 Europa
	 Azja
	 Środkowy Wschód i Afryka
	 Obie Ameryki

57%34%

5% 4%



Organy statutowe EBI

Rada Gubernatorów składa się z ministrów (z regu-
ły ministrów finansów) ze wszystkich 27 państw człon-
kowskich UE.

Rada Gubernatorów ustala wytyczne w zakresie poli-
tyki kredytowej EBI, zatwierdza roczne sprawozdanie 
i bilans, decyduje o udziale banku w operacjach finan-
sowania poza Unią Europejską a także o podwyższeniu 
kapitału. Mianuje również członków Rady Dyrektorów, 
Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Au-
dytu. Posiedzenia Rady Gubernatorów odbywają się raz 
w roku.

Werner Hoyer jest prezesem EBI od 1 stycznia 2012 
roku. Hoyer jest siódmym prezesem od czasu powstania 
banku w 1958 roku. Wcześniej był on ministrem stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federal-
nej Niemiec odpowiedzialnym za politykę europejską 
oraz członkiem parlamentu niemieckiego.

Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo podejmowania 
decyzji dotyczących zaciągania i udzielania kredytów 
oraz gwarancji.

Rada Dyrektorów nadzoruje właściwe zarządzanie ban-
kiem i zapewnia kierowanie nim zgodnie z postanowie-
niami Traktatów, Statutu i ogólnymi wytycznymi Rady 
Gubernatorów. Członkowie Rady Dyrektorów, miano-
wani na odnawialny okres pięciu lat, są odpowiedzialni 
wyłącznie przed bankiem.

Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrek-
torów. Każde państwo członkowskie mianuje jednego 
dyrektora; jeden jest mianowany również przez Komi-
sję. Dyrektorzy mają osiemnastu zastępców, co oznacza, 
że niektórzy z nich są wyznaczani za wspólnym porozu-
mieniem kilku państw. Rada Dyrektorów, aby poszerzyć 
wiedzę fachową w niektórych dziedzinach, może przy-
jąć w swój poczet sześciu ekspertów (trzech członków 
i trzech zastępców), którzy będą uczestniczyć w jej po-
siedzeniach w charakterze doradczym, bez prawa gło-
su. Decyzje Rady są podejmowane większością głosów 
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przynajmniej jednej trzeciej członków uprawnionych 
do głosowania, reprezentujących przynajmniej 50 proc. 
kapitału subskrybowanego EBI, chyba że Statut stano-
wi inaczej. Posiedzenia Rady Dyrektorów odbywają się 
dziesięć razy w roku.

Komitet Zarządzający jest stałym, kolegialnym orga-
nem wykonawczym banku. Składa się z dziewięciu 
członków. Komitet Zarządzający działa pod kierownic-
twem prezesa i nadzorem Rady Dyrektorów.

Komitet jest odpowiedzialny za bieżące działania ban-
ku, przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia 
ich wykonanie. Członkowie Komitetu Zarządzającego są 
mianowani na odnawialny okres sześciu lat i są odpo-
wiedzialni wyłącznie przed bankiem. Posiedzenia tego 
komitetu, pod przewodnictwem prezesa, odbywają się 
raz w tygodniu. Zgodnie ze Statutem banku prezes jest 
również przewodniczącym Rady Dyrektorów. Czterech 

największych udziałowców EBI (Francja, Niemcy, Włochy 
i Zjednoczone Królestwo) ma stałe miejsce w Komitecie 
Zarządzającym. 

Komitet Kontroli i Audytu to niezależny organ odpo-
wiedzialny bezpośrednio przed Radą Gubernatorów. Za-
daniem komitetu jest audytowanie sprawozdań banku 
oraz weryfikacja, czy jego działalność jest zgodna z naj-
lepszą praktyką bankową. Komitet Kontroli i Audytu skła-
da się z sześciu członków mianowanych na nieodnawial-
ną kadencję trwającą sześć kolejnych lat finansowych.

Komitet Kontroli i Audytu dokonuje weryfikacji operacji 
i ksiąg banku. W momencie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego przez Radę Dyrektorów komitet wyda-
je oświadczenie w tej sprawie. Sprawozdania Komitetu 
Kontroli i Audytu z wyników pracy w poprzednim roku 
są przekazywane, wraz ze sprawozdaniem rocznym 
Rady Dyrektorów, Radzie Gubernatorów.

Członkowie Komitetu Zarządzającego (od lewej do prawej): Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom,  
Wilhelm Molterer, Magdalena Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive i Werner Hoyer.
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EBI jest jedynym bankiem publicznym będącym wyłączną 
własnością 27 państw członkowskich. Jego zadaniem, jako członka 

rodziny UE, jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Bank udziela 

wsparcia celom Unii we wszystkich swoich działaniach.



EBI pragnie podziękować następującym promotorom i dostawcom za zdjęcia ilustrujące to sprawozdanie:

© Sandvik, © CERN, AWS, MicroStart, Communauté d’Agglomération de Montpellier, © Port w Rotterdamie, Conseil 
régional de Bretagne, © Caroline Ablain, © farma wiatrowa Walney, © Autolib – Pascal Anziani, © EirGrid, Demis Sport, 
Itsa Bagel, Vigrad, Millennium Bcp, © Warszawska Kolej Dojazdowa, © EDPR - farmy wiatrowe w Margoninie, © Metro 
do Porto S.A., © JASPERS, © Moma Titanium, © KfW.

Układ graficzny: EIB GraphicTeam

Druk - Imprimerie Jouve na papierze MagnoSatin z wykorzystaniem farby drukarskiej powstałej na bazie olejów 
roślinnych. Ten papier, certyfikowany zgodnie ze standardami Forest Stewardship Council (FSC), zawiera 100 proc. 
włókien pierwotnych (w tym przynajmniej 50 proc. włókien pochodzących z dobrze zarządzanych lasów).
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