
 

  Czego spodziewać się po unijnym 
banku w latach 2017-2019?

PRZYJĘTE
WYZWANIE

EBI, bank Unii Europejskiej, to największy wielostronny 
kredytodawca i kredytobiorca na świecie, zapewniający 
finansowanie oraz wiedzę specjalistyczną dla rzetelnych 
i zrównoważonych projektów inwestycyjnych, które 
przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej. W skład 
Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

 

Plany operacyjne EBI oraz EFI na lata 2017-2019 wyznaczają 
cele i obszary priorytetowe dla Banku oraz Funduszu w per-
spektywie średniookresowej.

EBI przewiduje, że wielkość kredytów udzielanych rocznie 
wyniesie 74-76 mld EUR. EFI przewiduje zaangażowanie rocznie 
9,6-10,4 mld EUR w gwarancje oraz operacje kapitałowe, 
sekurytyzacji i finansowania na rzecz włączenia społecznego.

 Cele dotyczące obszarów polityki publicznej

Działalność Banku koncentruje się na czterech podstawowych 
celach polityki publicznej, które najlepiej wspierają wzrost go-
spodarczy oraz zwiększanie zatrudnienia i konkurencyjności.

Wszystkie przedstawione tutaj dane z 2016 roku mają w chwili publikacji charakter orientacyjny 
i nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

„ Z jednej strony UE musi dążyć do podniesienia swojej 
konkurencyjności gospodarczej i zwiększać inwestycje w innowacje. 

Z drugiej jednak powinniśmy świętować już odniesione sukcesy 
oraz zdolności innowacyjne, które Europa ma w wielu dziedzinach 

– od medycyny, przez technologie kosmiczne i chemię, aż po 
zaawansowaną inżynierię mechaniczną ”

Elina Kamenitzer,  
kierownik wydziału EBI: Przedsiębiorstwa – Niemcy i kraje nordyckie

Badania i innowacje

Jak nigdy przedtem wzrost gospodarczy i dobrobyt w Europie 
zależą od podnoszenia naszych kwalifikacji i poszerzania wie-
dzy oraz przekuwania tych kwalifikacji i wiedzy w nowe pro-
dukty i usługi. Do utrzymania konkurencyjności niezbędne są 
wysoko wykwalifikowane osoby oraz większe inwestycje w na-
ukę, technologię i innowacje, zwłaszcza w spółkach o średniej 
kapitalizacji z sektora prywatnego. 

Spodziewamy się, że najszerzej będzie odczuwalny wpływ 
trzech kluczowych technologii:    technologii cyfrowych, 
  biotechnologii, 
   badań materiałowych. 

Innowacje w biogospodarce

Całkowite obroty w sektorze rolnictwa i biogospodarki w UE są 
szacowane na 2 bln EUR; zapewnia on 22 mln miejsc pracy, co sta-
nowi 9% całkowitej siły roboczej UE (w 2013 r.), z czego większość 
znajduje się na obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Inwestycje 
w tym sektorze promują zrównoważoną i efektywną produkcję 

Wspieranie innowacji oraz kapitału ludzkiego
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oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych pochodzących z zie-
mi uprawnej, łowisk i akwakultur. Sektor rolnictwa i biogospodar-
ki może również wspierać przemianę UE w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 

Badania i innowacje w dziedzinie energetyki

Osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie energetyki 
i walki ze zmianą klimatu będzie wymagać nowych technolo-
gii, które nie są obecnie dostępne na rynku, oraz mądrzejszych 
i bardzo wydajnych sposobów wykorzystania energii. 

2016: EUR 13,5 mld EUR 
2017-2019: 15,2 mld EUR rocznie

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Tworzenie wydajnej infrastruktury
2016: 19,7 mld EUR 
2017-2019: 19,1 mld EUR rocznie

Energetyka

•  Zapewnienie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw: obejmuje 
inwestowanie w projekty leżące we wspólnym interesie UE, np. inwe-
stycje w sieć przesyłową.  

•  Efektywność energetyczna: EFIS umożliwił Bankowi zwiększenie 
wsparcia inwestycji w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 
promującego nowe standardy budowlane, które po roku 2021 staną 
się normą. 

•  Dekarbonizacja:  potrzebne są znaczne inwestycje nie tylko w pro-
dukcję energii, ale także w sieci elektroenergetyczne – ich celem ma 
być integracja odnawialnych źródeł energii, zwiększenie możliwości 
magazynowania energii oraz modernizacja i unowocześnienie sieci 
dystrybucyjnych.

Transport i mobilność
Energooszczędny, niskoemisyjny i czystszy transport 

Na sektor transportu przypada 32% końcowego zużycia energii w Eu-
ropie. Odpowiada on również za 20% całkowitej unijnej emisji gazów 
cieplarnianych i znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powie-
trza, zwłaszcza na obszarach miejskich. Nasze inicjatywy obejmują:  
  wsparcie inwestycji związanych z nabyciem nowych statków lub 

wyposażeniem ich w technologię umożliwiającą żeglugę bardziej 
przyjazną środowisku;

 inwestycje w systemy zarządzania ruchem lotniczym;
  ułatwienie rozpowszechniania pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi; 
  pobudzanie działań mających na celu wdrożenie niskoemisyjnych 

i/lub bezemisyjnych pojazdów we flotach transportu publicznego 
w miastach i na obszarach miejskich.  

Strategiczna infrastruktura transportowa  

EBI nadaje priorytet mniej rozwiniętym regionom, skupiając się na 
brakujących połączeniach, wąskich gardłach w ruchu dalekobieżnym, 
interoperacyjności przejść granicznych oraz punktach przesiadkowych 
umożliwiających pasażerom zmianę środka transportu. EBI może rów-
nież wspierać lokalne spółki lotnicze oraz zależne firmy leasingowe, 
a także infrastrukturę o znaczeniu strategicznym niebędącą TEN-T.  

Mobilność dla miast europejskich 

W wielu miastach rosnące zapotrzebowanie na transport doprowadzi-
ło do niepożądanej sytuacji, w której występują korki na drogach, sła-
ba jakość powietrza, hałas i wysokie poziomy emisji dwutlenku węgla. 
Łączny koszt zatorów w miastach europejskich szacowany jest na 100 
mld EUR lub 1% rocznego PKB UE. Bank finansuje inwestycje w inteli-
gentne systemy transportu oraz technologię, która zapewni użytkow-
nikom lepsze i bardziej wiarygodne informacje o podróży, usprawni 
zarządzanie ruchem i zwiększy jego efektywność.  

Rozwój i odnowa miejska i regionalna 

Działalność kredytowa Banku będzie skoncentrowana na rewitalizacji 
miast, ekologicznej infrastrukturze, efektywnym wykorzystaniu za-
sobów, dostępności wewnątrzregionalnej, budownictwie socjalnym 
i zmniejszaniu wykluczenia społecznego, adaptacji do zmiany klimatu 
i łagodzeniu jej skutków, zwiększeniu elastyczności regionów i spo-
łeczności, która umożliwi reagowanie na nieprzewidziane wyzwania 
takie jak migracja czy trzęsienia ziemi i przystosowanie się do nich, 
a także na inteligentniejszym rozwoju, w tym innowacjach i nowych 
technologiach.  

Zdrowie
Większość finansowania ma być przeznaczona na poprawę infrastruk-
tury szpitalnej. Możliwe jednak, że zaobserwujemy wzrost zapotrzebo-
wania na placówki podstawowej opieki zdrowotnej i lepsze przeszko-
lenie pracowników tego sektora.

Rozwój infrastruktury wiejskiej i wsparcie 
przedsiębiorstw rolnych

Wsparcie infrastruktury wiejskiej oraz przemysłu opartego na bioma-
sie (w którym kluczową rolę odgrywa rolnictwo) pozwoli osiągnąć 
długoterminowy i bardziej równomierny, zrównoważony wzrost 
społeczności poprzez zmniejszenie tendencji migracyjnej z obszarów 
wiejskich do miejskich i poprawę bezpieczeństwa żywnościowego. 

„ Gdybyśmy zaznaczyli na mapie wszystkie działania w sektorze 
publicznym, które sfinansowaliśmy w ostatnich 10 czy 15 latach, 

zobaczylibyśmy nie bezładnie rozmieszczone, pojedyncze projekty, 
lecz całe systemy dróg, torów kolejowych i linii tramwajowych, 
rurociągów lub usług z zakresu opieki zdrowotnej czy edukacji. 

Stanowią one elementy logicznej całości ” 

Rafał Rybacki, 

kierownik wydziału EBI: Sektor publiczny – Polska i kraje bałtyckie

Ścieżki rowerowe 
w Bolonii wybu-
dowane dzięki 
kredytowi EBI

Prowadzone w Paryżu prace 
Angelity Rebollo nad lekiem na raka są 

finansowane z funduszu, w który zainwestował EFI
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Elina Kamenitzer,  
kierownik wydziału EBI: Przedsiębiorstwa – Niemcy i kraje nordyckie

Badania i innowacje

Jak nigdy przedtem wzrost gospodarczy i dobrobyt w Europie 
zależą od podnoszenia naszych kwalifikacji i poszerzania wie-
dzy oraz przekuwania tych kwalifikacji i wiedzy w nowe pro-
dukty i usługi. Do utrzymania konkurencyjności niezbędne są 
wysoko wykwalifikowane osoby oraz większe inwestycje w na-
ukę, technologię i innowacje, zwłaszcza w spółkach o średniej 
kapitalizacji z sektora prywatnego. 

Spodziewamy się, że najszerzej będzie odczuwalny wpływ 
trzech kluczowych technologii:    technologii cyfrowych, 
  biotechnologii, 
   badań materiałowych. 

Innowacje w biogospodarce

Całkowite obroty w sektorze rolnictwa i biogospodarki w UE są 
szacowane na 2 bln EUR; zapewnia on 22 mln miejsc pracy, co sta-
nowi 9% całkowitej siły roboczej UE (w 2013 r.), z czego większość 
znajduje się na obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Inwestycje 
w tym sektorze promują zrównoważoną i efektywną produkcję 

Wspieranie innowacji oraz kapitału ludzkiego
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oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych pochodzących z zie-
mi uprawnej, łowisk i akwakultur. Sektor rolnictwa i biogospodar-
ki może również wspierać przemianę UE w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 

Badania i innowacje w dziedzinie energetyki

Osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie energetyki 
i walki ze zmianą klimatu będzie wymagać nowych technolo-
gii, które nie są obecnie dostępne na rynku, oraz mądrzejszych 
i bardzo wydajnych sposobów wykorzystania energii. 

2016: EUR 13,5 mld EUR 
2017-2019: 15,2 mld EUR rocznie

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Tworzenie wydajnej infrastruktury
2016: 19,7 mld EUR 
2017-2019: 19,1 mld EUR rocznie

Energetyka

•  Zapewnienie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw: obejmuje 
inwestowanie w projekty leżące we wspólnym interesie UE, np. inwe-
stycje w sieć przesyłową.  

•  Efektywność energetyczna: EFIS umożliwił Bankowi zwiększenie 
wsparcia inwestycji w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 
promującego nowe standardy budowlane, które po roku 2021 staną 
się normą. 

•  Dekarbonizacja:  potrzebne są znaczne inwestycje nie tylko w pro-
dukcję energii, ale także w sieci elektroenergetyczne – ich celem ma 
być integracja odnawialnych źródeł energii, zwiększenie możliwości 
magazynowania energii oraz modernizacja i unowocześnienie sieci 
dystrybucyjnych.

Transport i mobilność
Energooszczędny, niskoemisyjny i czystszy transport 

Na sektor transportu przypada 32% końcowego zużycia energii w Eu-
ropie. Odpowiada on również za 20% całkowitej unijnej emisji gazów 
cieplarnianych i znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powie-
trza, zwłaszcza na obszarach miejskich. Nasze inicjatywy obejmują:  
  wsparcie inwestycji związanych z nabyciem nowych statków lub 

wyposażeniem ich w technologię umożliwiającą żeglugę bardziej 
przyjazną środowisku;

 inwestycje w systemy zarządzania ruchem lotniczym;
  ułatwienie rozpowszechniania pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi; 
  pobudzanie działań mających na celu wdrożenie niskoemisyjnych 

i/lub bezemisyjnych pojazdów we flotach transportu publicznego 
w miastach i na obszarach miejskich.  

Strategiczna infrastruktura transportowa  

EBI nadaje priorytet mniej rozwiniętym regionom, skupiając się na 
brakujących połączeniach, wąskich gardłach w ruchu dalekobieżnym, 
interoperacyjności przejść granicznych oraz punktach przesiadkowych 
umożliwiających pasażerom zmianę środka transportu. EBI może rów-
nież wspierać lokalne spółki lotnicze oraz zależne firmy leasingowe, 
a także infrastrukturę o znaczeniu strategicznym niebędącą TEN-T.  

Mobilność dla miast europejskich 

W wielu miastach rosnące zapotrzebowanie na transport doprowadzi-
ło do niepożądanej sytuacji, w której występują korki na drogach, sła-
ba jakość powietrza, hałas i wysokie poziomy emisji dwutlenku węgla. 
Łączny koszt zatorów w miastach europejskich szacowany jest na 100 
mld EUR lub 1% rocznego PKB UE. Bank finansuje inwestycje w inteli-
gentne systemy transportu oraz technologię, która zapewni użytkow-
nikom lepsze i bardziej wiarygodne informacje o podróży, usprawni 
zarządzanie ruchem i zwiększy jego efektywność.  

Rozwój i odnowa miejska i regionalna 

Działalność kredytowa Banku będzie skoncentrowana na rewitalizacji 
miast, ekologicznej infrastrukturze, efektywnym wykorzystaniu za-
sobów, dostępności wewnątrzregionalnej, budownictwie socjalnym 
i zmniejszaniu wykluczenia społecznego, adaptacji do zmiany klimatu 
i łagodzeniu jej skutków, zwiększeniu elastyczności regionów i spo-
łeczności, która umożliwi reagowanie na nieprzewidziane wyzwania 
takie jak migracja czy trzęsienia ziemi i przystosowanie się do nich, 
a także na inteligentniejszym rozwoju, w tym innowacjach i nowych 
technologiach.  

Zdrowie
Większość finansowania ma być przeznaczona na poprawę infrastruk-
tury szpitalnej. Możliwe jednak, że zaobserwujemy wzrost zapotrzebo-
wania na placówki podstawowej opieki zdrowotnej i lepsze przeszko-
lenie pracowników tego sektora.

Rozwój infrastruktury wiejskiej i wsparcie 
przedsiębiorstw rolnych

Wsparcie infrastruktury wiejskiej oraz przemysłu opartego na bioma-
sie (w którym kluczową rolę odgrywa rolnictwo) pozwoli osiągnąć 
długoterminowy i bardziej równomierny, zrównoważony wzrost 
społeczności poprzez zmniejszenie tendencji migracyjnej z obszarów 
wiejskich do miejskich i poprawę bezpieczeństwa żywnościowego. 

„ Gdybyśmy zaznaczyli na mapie wszystkie działania w sektorze 
publicznym, które sfinansowaliśmy w ostatnich 10 czy 15 latach, 

zobaczylibyśmy nie bezładnie rozmieszczone, pojedyncze projekty, 
lecz całe systemy dróg, torów kolejowych i linii tramwajowych, 
rurociągów lub usług z zakresu opieki zdrowotnej czy edukacji. 

Stanowią one elementy logicznej całości ” 

Rafał Rybacki, 

kierownik wydziału EBI: Sektor publiczny – Polska i kraje bałtyckie

Ścieżki rowerowe 
w Bolonii wybu-
dowane dzięki 
kredytowi EBI

Prowadzone w Paryżu prace 
Angelity Rebollo nad lekiem na raka są 

finansowane z funduszu, w który zainwestował EFI
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Wciąż utrzymują się znaczne różnice w dostępie do finansowania mię-
dzy państwami członkowskimi UE a krajami, które najbardziej ucier-
piały wskutek kryzysu finansowego. Wiele MŚP nadal szuka sposobów 
na uzyskanie dostępu do konkretnego finansowania, takiego jak ela-
styczne finansowanie kapitału obrotowego oraz finansowanie typu 
kapitałowego. Małe kredyty, zaciągane głównie przez mniejsze firmy, 
są zwykle obciążone wyższymi stopami procentowymi, co odzwiercie-
dla relatywnie wyższy koszt udzielenia kredytu i inną charakterystykę 
ryzyka. 

EBI zamierza skupić się na kluczowych priorytetach – m.in. innowa-
cji, zatrudnieniu młodych, wsparciu internacjonalizacji oraz działań 
w dziedzinie klimatu. Obecnie Bank jest w sytuacji wyjątkowo sprzyja-
jącej zaspokajaniu potrzeb finansowych wielu uczestników łańcucha 
wartości w sektorze rolnictwa i produkcji żywności.

Woda

Zarządzanie zasobami wodnymi, wodą pitną oraz ściekami po-
zostaje kwestią kluczową dla gospodarki i środowiska Europy. 
EBI wciąż jest największym kredytodawcą w tym sektorze, od 
dostaw wody po ochronę przeciwpowodziową.

Odpady
Zwiększone inwestycje w recykling i odzyskiwanie energii z od-
padów:  
 generują korzyści środowiskowe i klimatyczne, 
 oszczędzają zasoby naturalne i energię,
 zmniejszają zależność od surowców importowanych oraz 
 wspierają tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Bank nadal będzie wspierał inicjatywy przyczyniające się do prze-
miany UE w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W uzasadnionych 
przypadkach Bank będzie również finansował placówki utylizujące 
odpady resztkowe, niezbędne do osiągnięcia celów związanych 
z odchodzeniem od składowania bioodpadów na wysypiskach śmieci.   

Infrastruktura wiejska

Zmiana klimatu ma poważny wpływ na rolnictwo i rynek żyw-
ności. Szczególnie widoczny jest jej wpływ na żyzność ziemi, 
strukturę upraw oraz dostęp do wody, co z kolei odbija się na 
bezpieczeństwie żywnościowym. 

EBI nadal będzie wspierać inwestycje w sektorze rolnictwa 
i leśnictwa bezpośrednio skupiające się na adaptacji do zmia-
ny klimatu lub przeciwdziałaniu jej skutkom oraz wspierające 
zapewnienie środowiskowych dóbr publicznych w postaci 
krajobrazu, różnorodności biologicznej terenów uprawnych, 
stabilności klimatu i większej odporności na klęski żywiołowe. 
W łańcuchu wartości sektora rolnego EBI nadal będzie wspierać 
energooszczędne projekty efektywnie wykorzystujące zasoby, 
które przyczyniają się do produkcji zdrowszych i bardziej od-
żywczych dóbr i/lub wywierają mniejszy wpływ na środowisko 
naturalne. 

Cele strategiczne Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego

EFI nadal będzie skupiać się na zapewnianiu finansowania 
ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spó-
łek o średniej kapitalizacji w Europie. Dzięki planowanemu 
na 2018 rok przedłużeniu EFIS, EFI będzie mógł utrzymać sta-
bilny trend pod względem wolumenów. W osiągnięciu tego 
celu pomogą różne mandaty skoncentrowane na zwiększaniu 
innowacji, konkurencyjności, przedsiębiorczości społecznej, 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz mikrofinanso-
waniu.  EFI nadal będzie też badać możliwość uruchomienia 

„ Działania EFI wciąż będą ściśle powiązane ze służbą na rzecz gospodarki 
europejskiej. Wyposażanie przedsiębiorców ze wszystkich dziedzin 

w potrzebne im narzędzia nadal pozostanie kluczowym priorytetem na 
drodze naszego rozwoju ” 

 Maria Leander, sekretarz generalny EFI

W szczególności w kontekście EFIS Bank poszukuje możliwości 
nawiązania relacji z nowymi pośrednikami oraz opracowania plat-
form finansowania dla nowych segmentów biznesowych, głównie 
we współpracy z krajowymi instytucjami prorozwojowymi. Bank dąży 
również do rozwijania relacji z nowymi pośrednikami niebankowymi, 
np. funduszami kredytowymi i platformami finansowania zbiorowego 
(crowdfundingowymi). 

Wachlarz produktów EBI jest poszerzany o gwarancje i produkty opar-
te na podziale ryzyka oraz bezpośrednie finansowanie wzrostu spółek 
o średniej kapitalizacji, których uzupełnienie stanowią transze sekury-
tyzacyjne typu mezzanine oraz inwestycje w wybrane fundusze MŚP 
i spółek o średniej kapitalizacji we współpracy z EFI. 

Poza granicami UE EBI zamierza nadal wspierać mikroprzedsiębior-
stwa i promować rozwój lokalnego sektora finansowego i prywatnego 
poprzez udzielanie kredytów pośrednich (także w walucie lokalnej) 
i świadczenie – w coraz większym zakresie – usług doradztwa. Fun-
dusze odpowiadające na potrzeby rolników małorolnych, spółdzielni 
producenckich oraz mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 
wiejskich spoza UE często pomagają także w takich problemach jak 
migracja oraz adaptacja do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków.

Wsparcie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji 

Ochrona środowiska 

2016: 23,6 mld EUR 
2017-2019: 22,3 mld EUR rocznie

2016: 16,9 mld EUR 
2017-2019: 18,3 mld EUR rocznie

Cele horyzontalne dotyczące spójności 
i działań w dziedzinie klimatu 

Działania EBI są zgodne z dwoma nadrzędnymi celami polityki UE:  

•  kształtowaniem spójności i konwergencji gospodarczej oraz 
społecznej w UE, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu 
i  krajach kandydujących (30% całego finansowania Grupy);  

•  działaniami w zakresie adaptacji do zmiany klimatu i łagodze-
nia jej skutków (26% całkowitego finansowania Grupy).

Plan inwestycyjny dla Europy
Grupa EBI wciąż dąży do osiągnięcia celu wyznaczone-
go przez Plan inwestycyjny dla Europy, jakim jest mobi-
lizacja 315 mld EUR dodatkowych nakładów w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicz-
nych (EFIS). Skutkiem tych działań jest przyjmowanie 
przez Bank większego ryzyka w celu zmniejszenia luk 
inwestycyjnych. Po pozytywnej ocenie Komisji Euro-
pejskiej zaproponowano przedłużenie EFIS. 

„ Dzięki EFIS Bank może wspierać więcej różnorodnych klien-
tów i projektów. Zarówno większe, jak i mniejsze projekty in-

westycyjne mogą mieć zasadniczy wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i przynosić obywatelom oczywiste korzyści społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe na poziomie lokalnym ” 

Birthe Bruhn-Léon,  
dyrektor EBI: Region iberyjski

W roku 2017 EFI zamierza uruchomić co najmniej pięć specjalnych 
programów wspólnych inwestycji z krajowymi instytucjami prorozwo-
jowymi, które wprowadzą na rynek pakiet innowacyjnych rozwiązań 
inwestycyjnych. Te inicjatywy powinny umożliwić EFI aktywną współ-
pracę z partnerami poprzez wymianę najlepszych praktyk rynkowych 
oraz dyskusję o możliwości podejmowania wspólnych inwestycji.

EFI będzie kontynuować współpracę z Komisją Europejską w zakre-
sie kluczowych unijnych inicjatyw regulacyjnych, w tym inicjatyw 
służących zapobieganiu unikania opodatkowania, a także prac nad 
zwiększeniem przejrzystości podatkowej oraz wyrównaniem szans 
dla wszystkich przedsiębiorstw w UE. Ponadto EFI i KE wspólnie oce-
nią możliwość rozszerzenia działalności EFI na nowe sektory (takie jak 
energetyka i podnoszenie kwalifikacji) oraz zwiększenia działalności 
wspierającej priorytety polityki unijnej, np. wpływ na społeczeństwo. 

EFI będzie również szukać nowych możliwości pozyskiwania dalszych 
środków na wsparcie MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Mo-
bilizacja kapitału prywatnego pochodzącego od inwestorów instytu-
cjonalnych (np. państwowych funduszy majątkowych, funduszy ro-
dzinnych, funduszy emerytalnych, fundacji i korporacji) zapewniłaby 
bardziej zrównoważone i długoterminowe wsparcie rynku.

Pracownice niewielkiej firmy w górach Troodos, 
korzystającej z kredytu udzielonego ze 
wsparciem EBI, obierają owoce, z których 
powstaną tradycyjne cypryjskie słodycze

Ultracienka folia fotowoltaiczna 
stworzona przez firmę Heliatek dzięki 
finansowaniu EBI. Folia waży 500 g na 

metr kwadratowy i ma grubość 
mniejszą niż milimetr

Operacje poza Europą
Komisja Europejska zaproponowała także zwiększe-
nie poziomów gwarancji mandatu na lata 2014-2020 
na udzielanie kredytów zewnętrznych, aby pomóc 
EBI we wdrażaniu inicjatywy na rzecz elastyczności 
gospodarczej w krajach południowego sąsiedztwa 
i Bałkanów Zachodnich w związku z sytuacją migra-
cyjną. Bank spodziewa się również odegrać istotną 
rolę w planie inwestycji zewnętrznych, zwłaszcza 
w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej i do-
radztwa w krajach o największych potrzebach.

 „ Unia musi przyjąć proaktywną postawę wobec zewnętrz-
nych wyzwań, które wpływają lub będą wpływać na jej przy-

szłość. Świat stał się bardziej skomplikowany. W ostatnich 
latach nowe sytuacje stworzyły dla Europy większe ryzyko lub 

większe możliwości. Wymaga to od nas szybszych działań na 
rzecz wspierania elastyczności i rozwoju krajów partnerskich. 

EBI udowodnił, że ma odpowiednie możliwości i jest na tyle 
elastyczny, by reagować na te wyzwania ” 

 Lionel Rapaille,  
kierownik wydziału EBI: Sektor publiczny – 

 kraje sąsiedztwa wschodniego 

nowych inicjatyw w sektorze rolnictwa. Ponadto EFI będzie 
wspierać przedsiębiorstwa na wczesnym i późniejszym etapie 
rozwoju poprzez inwestycje w szeroki wachlarz funduszy, 
począwszy od transferu technologii i „aniołów biznesu”, aż po 
ogólnoeuropejskie fundusze funduszy.

Cheikh Sadibou Diop, założyciel 
senegalskiej spółki Senbus, 
która skorzystała z pomocy 

finansowej EBI 

Eddie Szweda prowadzi w Danii mikrobrowar 
zatrudniający pięć osób, który zwiększył 

swoją produkcję dzięki kredytowi 
zabezpieczonemu przez EFI

„ Umowy finansowe w zakresie sekurytyzacji czy gwarancji opartych 
na podziale ryzyka w portfelach dłużnych, które bank stworzył lub 

może stworzyć, będą dużo bardziej ustrukturyzowane. To będzie 
ogromne wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji ”

Milena Messori,  
kierownik wydziału EBI: Finansowanie pośrednie dla mikro-

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw



Wciąż utrzymują się znaczne różnice w dostępie do finansowania mię-
dzy państwami członkowskimi UE a krajami, które najbardziej ucier-
piały wskutek kryzysu finansowego. Wiele MŚP nadal szuka sposobów 
na uzyskanie dostępu do konkretnego finansowania, takiego jak ela-
styczne finansowanie kapitału obrotowego oraz finansowanie typu 
kapitałowego. Małe kredyty, zaciągane głównie przez mniejsze firmy, 
są zwykle obciążone wyższymi stopami procentowymi, co odzwiercie-
dla relatywnie wyższy koszt udzielenia kredytu i inną charakterystykę 
ryzyka. 

EBI zamierza skupić się na kluczowych priorytetach – m.in. innowa-
cji, zatrudnieniu młodych, wsparciu internacjonalizacji oraz działań 
w dziedzinie klimatu. Obecnie Bank jest w sytuacji wyjątkowo sprzyja-
jącej zaspokajaniu potrzeb finansowych wielu uczestników łańcucha 
wartości w sektorze rolnictwa i produkcji żywności.

Woda

Zarządzanie zasobami wodnymi, wodą pitną oraz ściekami po-
zostaje kwestią kluczową dla gospodarki i środowiska Europy. 
EBI wciąż jest największym kredytodawcą w tym sektorze, od 
dostaw wody po ochronę przeciwpowodziową.

Odpady
Zwiększone inwestycje w recykling i odzyskiwanie energii z od-
padów:  
 generują korzyści środowiskowe i klimatyczne, 
 oszczędzają zasoby naturalne i energię,
 zmniejszają zależność od surowców importowanych oraz 
 wspierają tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Bank nadal będzie wspierał inicjatywy przyczyniające się do prze-
miany UE w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W uzasadnionych 
przypadkach Bank będzie również finansował placówki utylizujące 
odpady resztkowe, niezbędne do osiągnięcia celów związanych 
z odchodzeniem od składowania bioodpadów na wysypiskach śmieci.   

Infrastruktura wiejska

Zmiana klimatu ma poważny wpływ na rolnictwo i rynek żyw-
ności. Szczególnie widoczny jest jej wpływ na żyzność ziemi, 
strukturę upraw oraz dostęp do wody, co z kolei odbija się na 
bezpieczeństwie żywnościowym. 

EBI nadal będzie wspierać inwestycje w sektorze rolnictwa 
i leśnictwa bezpośrednio skupiające się na adaptacji do zmia-
ny klimatu lub przeciwdziałaniu jej skutkom oraz wspierające 
zapewnienie środowiskowych dóbr publicznych w postaci 
krajobrazu, różnorodności biologicznej terenów uprawnych, 
stabilności klimatu i większej odporności na klęski żywiołowe. 
W łańcuchu wartości sektora rolnego EBI nadal będzie wspierać 
energooszczędne projekty efektywnie wykorzystujące zasoby, 
które przyczyniają się do produkcji zdrowszych i bardziej od-
żywczych dóbr i/lub wywierają mniejszy wpływ na środowisko 
naturalne. 

Cele strategiczne Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego

EFI nadal będzie skupiać się na zapewnianiu finansowania 
ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spó-
łek o średniej kapitalizacji w Europie. Dzięki planowanemu 
na 2018 rok przedłużeniu EFIS, EFI będzie mógł utrzymać sta-
bilny trend pod względem wolumenów. W osiągnięciu tego 
celu pomogą różne mandaty skoncentrowane na zwiększaniu 
innowacji, konkurencyjności, przedsiębiorczości społecznej, 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz mikrofinanso-
waniu.  EFI nadal będzie też badać możliwość uruchomienia 

„ Działania EFI wciąż będą ściśle powiązane ze służbą na rzecz gospodarki 
europejskiej. Wyposażanie przedsiębiorców ze wszystkich dziedzin 

w potrzebne im narzędzia nadal pozostanie kluczowym priorytetem na 
drodze naszego rozwoju ” 

 Maria Leander, sekretarz generalny EFI

W szczególności w kontekście EFIS Bank poszukuje możliwości 
nawiązania relacji z nowymi pośrednikami oraz opracowania plat-
form finansowania dla nowych segmentów biznesowych, głównie 
we współpracy z krajowymi instytucjami prorozwojowymi. Bank dąży 
również do rozwijania relacji z nowymi pośrednikami niebankowymi, 
np. funduszami kredytowymi i platformami finansowania zbiorowego 
(crowdfundingowymi). 

Wachlarz produktów EBI jest poszerzany o gwarancje i produkty opar-
te na podziale ryzyka oraz bezpośrednie finansowanie wzrostu spółek 
o średniej kapitalizacji, których uzupełnienie stanowią transze sekury-
tyzacyjne typu mezzanine oraz inwestycje w wybrane fundusze MŚP 
i spółek o średniej kapitalizacji we współpracy z EFI. 

Poza granicami UE EBI zamierza nadal wspierać mikroprzedsiębior-
stwa i promować rozwój lokalnego sektora finansowego i prywatnego 
poprzez udzielanie kredytów pośrednich (także w walucie lokalnej) 
i świadczenie – w coraz większym zakresie – usług doradztwa. Fun-
dusze odpowiadające na potrzeby rolników małorolnych, spółdzielni 
producenckich oraz mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 
wiejskich spoza UE często pomagają także w takich problemach jak 
migracja oraz adaptacja do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków.

Wsparcie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji 

Ochrona środowiska 

2016: 23,6 mld EUR 
2017-2019: 22,3 mld EUR rocznie

2016: 16,9 mld EUR 
2017-2019: 18,3 mld EUR rocznie

Cele horyzontalne dotyczące spójności 
i działań w dziedzinie klimatu 

Działania EBI są zgodne z dwoma nadrzędnymi celami polityki UE:  

•  kształtowaniem spójności i konwergencji gospodarczej oraz 
społecznej w UE, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu 
i  krajach kandydujących (30% całego finansowania Grupy);  

•  działaniami w zakresie adaptacji do zmiany klimatu i łagodze-
nia jej skutków (26% całkowitego finansowania Grupy).

Plan inwestycyjny dla Europy
Grupa EBI wciąż dąży do osiągnięcia celu wyznaczone-
go przez Plan inwestycyjny dla Europy, jakim jest mobi-
lizacja 315 mld EUR dodatkowych nakładów w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicz-
nych (EFIS). Skutkiem tych działań jest przyjmowanie 
przez Bank większego ryzyka w celu zmniejszenia luk 
inwestycyjnych. Po pozytywnej ocenie Komisji Euro-
pejskiej zaproponowano przedłużenie EFIS. 

„ Dzięki EFIS Bank może wspierać więcej różnorodnych klien-
tów i projektów. Zarówno większe, jak i mniejsze projekty in-

westycyjne mogą mieć zasadniczy wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i przynosić obywatelom oczywiste korzyści społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe na poziomie lokalnym ” 

Birthe Bruhn-Léon,  
dyrektor EBI: Region iberyjski

W roku 2017 EFI zamierza uruchomić co najmniej pięć specjalnych 
programów wspólnych inwestycji z krajowymi instytucjami prorozwo-
jowymi, które wprowadzą na rynek pakiet innowacyjnych rozwiązań 
inwestycyjnych. Te inicjatywy powinny umożliwić EFI aktywną współ-
pracę z partnerami poprzez wymianę najlepszych praktyk rynkowych 
oraz dyskusję o możliwości podejmowania wspólnych inwestycji.

EFI będzie kontynuować współpracę z Komisją Europejską w zakre-
sie kluczowych unijnych inicjatyw regulacyjnych, w tym inicjatyw 
służących zapobieganiu unikania opodatkowania, a także prac nad 
zwiększeniem przejrzystości podatkowej oraz wyrównaniem szans 
dla wszystkich przedsiębiorstw w UE. Ponadto EFI i KE wspólnie oce-
nią możliwość rozszerzenia działalności EFI na nowe sektory (takie jak 
energetyka i podnoszenie kwalifikacji) oraz zwiększenia działalności 
wspierającej priorytety polityki unijnej, np. wpływ na społeczeństwo. 

EFI będzie również szukać nowych możliwości pozyskiwania dalszych 
środków na wsparcie MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Mo-
bilizacja kapitału prywatnego pochodzącego od inwestorów instytu-
cjonalnych (np. państwowych funduszy majątkowych, funduszy ro-
dzinnych, funduszy emerytalnych, fundacji i korporacji) zapewniłaby 
bardziej zrównoważone i długoterminowe wsparcie rynku.

Pracownice niewielkiej firmy w górach Troodos, 
korzystającej z kredytu udzielonego ze 
wsparciem EBI, obierają owoce, z których 
powstaną tradycyjne cypryjskie słodycze

Ultracienka folia fotowoltaiczna 
stworzona przez firmę Heliatek dzięki 
finansowaniu EBI. Folia waży 500 g na 

metr kwadratowy i ma grubość 
mniejszą niż milimetr

Operacje poza Europą
Komisja Europejska zaproponowała także zwiększe-
nie poziomów gwarancji mandatu na lata 2014-2020 
na udzielanie kredytów zewnętrznych, aby pomóc 
EBI we wdrażaniu inicjatywy na rzecz elastyczności 
gospodarczej w krajach południowego sąsiedztwa 
i Bałkanów Zachodnich w związku z sytuacją migra-
cyjną. Bank spodziewa się również odegrać istotną 
rolę w planie inwestycji zewnętrznych, zwłaszcza 
w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej i do-
radztwa w krajach o największych potrzebach.

 „ Unia musi przyjąć proaktywną postawę wobec zewnętrz-
nych wyzwań, które wpływają lub będą wpływać na jej przy-

szłość. Świat stał się bardziej skomplikowany. W ostatnich 
latach nowe sytuacje stworzyły dla Europy większe ryzyko lub 

większe możliwości. Wymaga to od nas szybszych działań na 
rzecz wspierania elastyczności i rozwoju krajów partnerskich. 

EBI udowodnił, że ma odpowiednie możliwości i jest na tyle 
elastyczny, by reagować na te wyzwania ” 

 Lionel Rapaille,  
kierownik wydziału EBI: Sektor publiczny – 

 kraje sąsiedztwa wschodniego 

nowych inicjatyw w sektorze rolnictwa. Ponadto EFI będzie 
wspierać przedsiębiorstwa na wczesnym i późniejszym etapie 
rozwoju poprzez inwestycje w szeroki wachlarz funduszy, 
począwszy od transferu technologii i „aniołów biznesu”, aż po 
ogólnoeuropejskie fundusze funduszy.

Cheikh Sadibou Diop, założyciel 
senegalskiej spółki Senbus, 
która skorzystała z pomocy 

finansowej EBI 

Eddie Szweda prowadzi w Danii mikrobrowar 
zatrudniający pięć osób, który zwiększył 

swoją produkcję dzięki kredytowi 
zabezpieczonemu przez EFI

„ Umowy finansowe w zakresie sekurytyzacji czy gwarancji opartych 
na podziale ryzyka w portfelach dłużnych, które bank stworzył lub 

może stworzyć, będą dużo bardziej ustrukturyzowane. To będzie 
ogromne wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji ”

Milena Messori,  
kierownik wydziału EBI: Finansowanie pośrednie dla mikro-

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw



 

  Czego spodziewać się po unijnym 
banku w latach 2017-2019?

PRZYJĘTE
WYZWANIE

EBI, bank Unii Europejskiej, to największy wielostronny 
kredytodawca i kredytobiorca na świecie, zapewniający 
finansowanie oraz wiedzę specjalistyczną dla rzetelnych 
i zrównoważonych projektów inwestycyjnych, które 
przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej. W skład 
Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

 

Plany operacyjne EBI oraz EFI na lata 2017-2019 wyznaczają 
cele i obszary priorytetowe dla Banku oraz Funduszu w per-
spektywie średniookresowej.

EBI przewiduje, że wielkość kredytów udzielanych rocznie 
wyniesie 74-76 mld EUR. EFI przewiduje zaangażowanie rocznie 
9,6-10,4 mld EUR w gwarancje oraz operacje kapitałowe, 
sekurytyzacji i finansowania na rzecz włączenia społecznego.

 Cele dotyczące obszarów polityki publicznej

Działalność Banku koncentruje się na czterech podstawowych 
celach polityki publicznej, które najlepiej wspierają wzrost go-
spodarczy oraz zwiększanie zatrudnienia i konkurencyjności.

Wszystkie przedstawione tutaj dane z 2016 roku mają w chwili publikacji charakter orientacyjny 
i nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

„ Z jednej strony UE musi dążyć do podniesienia swojej 
konkurencyjności gospodarczej i zwiększać inwestycje w innowacje. 

Z drugiej jednak powinniśmy świętować już odniesione sukcesy 
oraz zdolności innowacyjne, które Europa ma w wielu dziedzinach 

– od medycyny, przez technologie kosmiczne i chemię, aż po 
zaawansowaną inżynierię mechaniczną ”

Elina Kamenitzer,  
kierownik wydziału EBI: Przedsiębiorstwa – Niemcy i kraje nordyckie

Badania i innowacje

Jak nigdy przedtem wzrost gospodarczy i dobrobyt w Europie 
zależą od podnoszenia naszych kwalifikacji i poszerzania wie-
dzy oraz przekuwania tych kwalifikacji i wiedzy w nowe pro-
dukty i usługi. Do utrzymania konkurencyjności niezbędne są 
wysoko wykwalifikowane osoby oraz większe inwestycje w na-
ukę, technologię i innowacje, zwłaszcza w spółkach o średniej 
kapitalizacji z sektora prywatnego. 

Spodziewamy się, że najszerzej będzie odczuwalny wpływ 
trzech kluczowych technologii:    technologii cyfrowych, 
  biotechnologii, 
   badań materiałowych. 

Innowacje w biogospodarce

Całkowite obroty w sektorze rolnictwa i biogospodarki w UE są 
szacowane na 2 bln EUR; zapewnia on 22 mln miejsc pracy, co sta-
nowi 9% całkowitej siły roboczej UE (w 2013 r.), z czego większość 
znajduje się na obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Inwestycje 
w tym sektorze promują zrównoważoną i efektywną produkcję 

Wspieranie innowacji oraz kapitału ludzkiego
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oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych pochodzących z zie-
mi uprawnej, łowisk i akwakultur. Sektor rolnictwa i biogospodar-
ki może również wspierać przemianę UE w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 

Badania i innowacje w dziedzinie energetyki

Osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie energetyki 
i walki ze zmianą klimatu będzie wymagać nowych technolo-
gii, które nie są obecnie dostępne na rynku, oraz mądrzejszych 
i bardzo wydajnych sposobów wykorzystania energii. 

2016: EUR 13,5 mld EUR 
2017-2019: 15,2 mld EUR rocznie

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Tworzenie wydajnej infrastruktury
2016: 19,7 mld EUR 
2017-2019: 19,1 mld EUR rocznie

Energetyka

•  Zapewnienie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw: obejmuje 
inwestowanie w projekty leżące we wspólnym interesie UE, np. inwe-
stycje w sieć przesyłową.  

•  Efektywność energetyczna: EFIS umożliwił Bankowi zwiększenie 
wsparcia inwestycji w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 
promującego nowe standardy budowlane, które po roku 2021 staną 
się normą. 

•  Dekarbonizacja:  potrzebne są znaczne inwestycje nie tylko w pro-
dukcję energii, ale także w sieci elektroenergetyczne – ich celem ma 
być integracja odnawialnych źródeł energii, zwiększenie możliwości 
magazynowania energii oraz modernizacja i unowocześnienie sieci 
dystrybucyjnych.

Transport i mobilność
Energooszczędny, niskoemisyjny i czystszy transport 

Na sektor transportu przypada 32% końcowego zużycia energii w Eu-
ropie. Odpowiada on również za 20% całkowitej unijnej emisji gazów 
cieplarnianych i znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powie-
trza, zwłaszcza na obszarach miejskich. Nasze inicjatywy obejmują:  
  wsparcie inwestycji związanych z nabyciem nowych statków lub 

wyposażeniem ich w technologię umożliwiającą żeglugę bardziej 
przyjazną środowisku;

 inwestycje w systemy zarządzania ruchem lotniczym;
  ułatwienie rozpowszechniania pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi; 
  pobudzanie działań mających na celu wdrożenie niskoemisyjnych 

i/lub bezemisyjnych pojazdów we flotach transportu publicznego 
w miastach i na obszarach miejskich.  

Strategiczna infrastruktura transportowa  

EBI nadaje priorytet mniej rozwiniętym regionom, skupiając się na 
brakujących połączeniach, wąskich gardłach w ruchu dalekobieżnym, 
interoperacyjności przejść granicznych oraz punktach przesiadkowych 
umożliwiających pasażerom zmianę środka transportu. EBI może rów-
nież wspierać lokalne spółki lotnicze oraz zależne firmy leasingowe, 
a także infrastrukturę o znaczeniu strategicznym niebędącą TEN-T.  

Mobilność dla miast europejskich 

W wielu miastach rosnące zapotrzebowanie na transport doprowadzi-
ło do niepożądanej sytuacji, w której występują korki na drogach, sła-
ba jakość powietrza, hałas i wysokie poziomy emisji dwutlenku węgla. 
Łączny koszt zatorów w miastach europejskich szacowany jest na 100 
mld EUR lub 1% rocznego PKB UE. Bank finansuje inwestycje w inteli-
gentne systemy transportu oraz technologię, która zapewni użytkow-
nikom lepsze i bardziej wiarygodne informacje o podróży, usprawni 
zarządzanie ruchem i zwiększy jego efektywność.  

Rozwój i odnowa miejska i regionalna 

Działalność kredytowa Banku będzie skoncentrowana na rewitalizacji 
miast, ekologicznej infrastrukturze, efektywnym wykorzystaniu za-
sobów, dostępności wewnątrzregionalnej, budownictwie socjalnym 
i zmniejszaniu wykluczenia społecznego, adaptacji do zmiany klimatu 
i łagodzeniu jej skutków, zwiększeniu elastyczności regionów i spo-
łeczności, która umożliwi reagowanie na nieprzewidziane wyzwania 
takie jak migracja czy trzęsienia ziemi i przystosowanie się do nich, 
a także na inteligentniejszym rozwoju, w tym innowacjach i nowych 
technologiach.  

Zdrowie
Większość finansowania ma być przeznaczona na poprawę infrastruk-
tury szpitalnej. Możliwe jednak, że zaobserwujemy wzrost zapotrzebo-
wania na placówki podstawowej opieki zdrowotnej i lepsze przeszko-
lenie pracowników tego sektora.

Rozwój infrastruktury wiejskiej i wsparcie 
przedsiębiorstw rolnych

Wsparcie infrastruktury wiejskiej oraz przemysłu opartego na bioma-
sie (w którym kluczową rolę odgrywa rolnictwo) pozwoli osiągnąć 
długoterminowy i bardziej równomierny, zrównoważony wzrost 
społeczności poprzez zmniejszenie tendencji migracyjnej z obszarów 
wiejskich do miejskich i poprawę bezpieczeństwa żywnościowego. 

„ Gdybyśmy zaznaczyli na mapie wszystkie działania w sektorze 
publicznym, które sfinansowaliśmy w ostatnich 10 czy 15 latach, 

zobaczylibyśmy nie bezładnie rozmieszczone, pojedyncze projekty, 
lecz całe systemy dróg, torów kolejowych i linii tramwajowych, 
rurociągów lub usług z zakresu opieki zdrowotnej czy edukacji. 

Stanowią one elementy logicznej całości ” 

Rafał Rybacki, 

kierownik wydziału EBI: Sektor publiczny – Polska i kraje bałtyckie

Ścieżki rowerowe 
w Bolonii wybu-
dowane dzięki 
kredytowi EBI

Prowadzone w Paryżu prace 
Angelity Rebollo nad lekiem na raka są 

finansowane z funduszu, w który zainwestował EFI
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