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Działalność Grupy EBI w Polsce w 2019 r.
• Ogólne finansowanie wyniosło 5,4 mld EUR
dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środowisko
oraz rekordowemu wsparciu dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP).
• Na podstawie umów z krajowymi ośrodkami
badawczymi i szpitalami uniwersyteckimi
udzielono kredytów na innowacje, badania
i opiekę zdrowotną.
• Polska była piątym pod względem wielkości
odbiorcą finansowania Grupy EBI dla krajów UE
(po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech).
Intensywna działalność z silniejszym naciskiem na ochronę środowiska
W 2019 r. finansowanie Grupy EBI w Polsce wyniosło 5,4 mld EUR, z czego 4,3 mld EUR stanowiły kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a 1,1 mld EUR środki przekazane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o
średniej kapitalizacji przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach portfela gwarancji i inwestycji kapitałowych.
Polska była piątym co do wielkości odbiorcą finansowania Grupy EBI przyznawanego krajom UE. Kraj zajął również piąte
miejsce pod względem wielkości kredytów zatwierdzonych w ramach planu inwestycyjnego dla Europy („planu Junckera”). Finansowanie Grupy EBI przekracza 1% PKB Polski i jest wyższe od unijnej średniej wynoszącej 0,35%.
Razem EBI i EFI zapewniły polskim MŚP łączne wsparcie wynoszące blisko 2 mld EUR. Projekty bezpośrednio dotyczące
klimatu i środowiska otrzymały środki w wysokości 1,05 mld EUR, z których skorzystały sektory energii i transportu. Na
działania w dziedzinie klimatu przeznaczono łącznie około 31% finansowania Grupy EBI, co odpowiada poziomowi globalnego finansowania Grupy dla akcji klimatycznej w poprzednim roku.

„W ubiegłym roku po raz kolejny zakres działalności
Grupy EBI w Polsce był znaczący. Bank UE finansował
ważne projekty we wszystkich sektorach gospodarki, ze
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury i ochrony
środowiska, oraz udzielił małym i średnim przedsiębiorstwom
kredytów i gwarancji na rekordowo wysokie kwoty. Te dobre
wyniki traktujemy jako zachętę do dalszego wspierania
polskiej gospodarki, która stoi przed trudnym zadaniem
walki z kryzysem wywołanym przez koronawirusa”.
TERESA CZERWIŃSKA
Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
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INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Więcej środków kredytowych EBI na koleje niż na drogi
Na projekty infrastrukturalne przeznaczono 1,68 mld EUR,
natomiast na projekty dotyczące bezpośrednio działań na rzecz
klimatu i środowiska przeznaczono 1,05 mld EUR. Na projekty
w zakresie działań na rzecz klimatu przeznaczono łącznie 31%
środków finansowych Grupy EBI, co odpowiada globalnemu
poziomowi finansowania Grupy w poprzednim roku.
W wielu przypadkach wsparcie EBI przyczynia się do poprawy
infrastruktury w kraju, ułatwiając jednocześnie przejście na
system bardziej przyjazny dla klimatu. Przykład:
• W 2019 roku koleje otrzymały największą część środków
kredytowych EBI przeznaczonych na projekty transportowe
w Polsce (738 mln EUR), przy czym na drogi przeznaczono
617 mln EUR. EBI sfinansował w szczególności modernizację
195 km linii kolejowej PLK między Poznaniem a Szczecinem
(E59) w ramach przebudowy korytarza Bałtyk-Adriatyk.
• Projekty na rzecz czystszej energii również otrzymały solidne
wsparcie. EBI przyznał środki na modernizację miejskich
sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Lublinie i Opolu w celu
zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz zatwierdził
kredyt w wysokości 64 mln EUR na sfinansowanie budowy
przez PGE na wybrzeżu Morza Bałtyckiego trzech lądowych
farm wiatrowych o łącznej mocy 97 MW (przy wsparciu EFIS,
zob. str. 3).

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Rekordowo wysokie finansowanie wynoszące 2 mln EUR
Połączenie linii kredytowych EBI (na kwotę około 854 mln EUR) z gwarancjami i inwestycjami kapitałowymi EFI (na kwotę nieco
powyżej 1,1 mld EUR; był to najlepszy jak dotąd rok dla EFI w Polsce) pozwoliło na udostępnienie polskim MŚP i spółkom o
średniej kapitalizacji rekordowo wysokich środków wynoszących około 2 mld EUR w ramach nowego finansowania. Grupa
EBI udziela kredytów dla MŚP głównie we współpracy z polskimi bankami, firmami leasingowymi i innymi instytucjami
finansowymi, takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank pożycza środki pośrednikom finansowym, którzy z kolei
udzielają swoim klientom korzystnie oprocentowanych kredytów z atrakcyjnym terminem zapadalności, co ułatwia małym
przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Niektóre z tych umów kredytowych, zawarte z takimi partnerami, jak mBank czy
BNP Paribas Polska, wesprą specjalne programy na rzecz efektywności energetycznej realizowane przez MŚP.
EBI finansował MŚP również w sposób bezpośredni: Bank przyznał firmie mleczarskiej Mlekpol kredyt wspierany przez EFIS w
wysokości 50 mln EUR (zob. str. 3).
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INNOWACJE, BADANIA I OPIEKA ZDROWOTNA
W obszarze innowacji 480 mln EUR przeznaczono dla
Polskiej Akademii Nauk oraz dla krajowych ośrodków
naukowo-badawczych w Krakowie i Warszawie. EBI
finansował również konkretne projekty. Szpitale
uniwersyteckie w Gdańsku i Lublinie otrzymały środki
w wysokości 91 mln EUR na modernizację i rozbudowę
swoich obiektów w ramach umowy kredytowej zawartej
z Ministerstwem Finansów. Wcześniej, w 2018 roku,
EBI udzielił dwóch kredytów bezpośrednich szpitalom
uniwersyteckim w Warszawie i Poznaniu, co świadczy o gotowości Banku do wspierania sektora opieki zdrowotnej w Polsce.
Szpitale uniwersyteckie odgrywają ważną rolę w zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej oraz w szkoleniu przyszłych
lekarzy i pielęgniarek.
Ponadto Bank przyznał kredyt w wysokości 30 mln EUR firmie biotechnologicznej Mabion, która opracowuje leki biopodobne
przeznaczone do leczenia chorób onkologicznych i autoimmunologicznych. Był to pierwszy przypadek finansowania przez
EBI firmy biotechnologicznej w Polsce.

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH
Kredyty EBI wsparły realizację projektów modernizacji średnich polskich miast, takich jak Radom i Legnica. Bank sfinansował
również modernizację metra w Warszawie. Ponadto dzięki kredytom EBI w połączeniu z dotacjami UE, przy wsparciu w
formie zdecentralizowanych instrumentów finansowych, zrealizowano 12 projektów rewitalizacji obszarów miejskich
na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku. Obejmują one rewitalizację niezagospodarowanego obszaru w Urszulinie (Mazowsze) na
cele rekreacyjno-sportowe, rewitalizację starej zabudowy mieszkaniowej w Dolnym Mieście w Gdańsku (Pomorze), rewitalizację
starego dworca kolejowego w Katowicach (Śląsk) oraz stworzenie nowej przestrzeni do celów rozwoju społeczno-gospodarczego.

PLAN INWESTYCYJNY DLA EUROPY
Oczekiwane pobudzenie inwestycji o wartości 21 mld EUR
Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów UE pod względem finansowania otrzymywanego od Grupy EBI, a także pod
względem kredytów otrzymywanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który
jest filarem finansowym planu Junckera. Plan ten, wprowadzony przez Komisję Europejską i EBI w 2015 roku, umożliwia
Bankowi podejmowanie większego ryzyka kredytowego niż w przypadku zwykłych operacji pożyczkowych EBI. To z kolei
zachęca kapitał prywatny i publiczny do współfinansowania projektów inwestycyjnych. Do 31 grudnia 2019 roku w Polsce
zatwierdzono 73 transakcje EFIS o wartości 3,9 mld EUR. Kredyty udzielone dzięki zaangażowaniu EBI mają pobudzić
inwestycje ze źródeł publicznych i prywatnych o łącznej wartości 21 mld EUR. W 2019 r. EBI udzielił następujących kredytów
przy wsparciu EFIS:
• 45 mln EUR dla specjalistycznej firmy chemicznej PCC Rokita na realizację programu modernizacji obejmującego budowę
nowego Centrum Innowacji;
• 50 mln EUR dla firmy Mlekpol, jednej z największych spółdzielni mleczarskich w Polsce, na pomoc w sfinansowaniu szeregu
inwestycji związanych ze strategią rozwoju firmy oraz modernizacją zakładu przetwórstwa w Grajewie;
• 64 mln EUR na sfinansowanie budowy przez PGE (Polska Grupa Energetyczna) na wybrzeżu Morza Bałtyckiego trzech lądowych
farm wiatrowych o łącznej mocy 97MW, co przyczyni się do dekarbonizacji sektora energetycznego.
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OSIĄGNIĘCIA GRUPY EBI W 2019 ROKU
Finansowanie działań
związanych z klimatem

Finansowanie Grupy EBI na świecie
Wartość projektów zatwierdzonych
przez Grupę EBI wyniosła

72,22 mld EUR

31%

łącznego finansowania przyznanego
przez Grupę EBI dotyczyło projektów w zakresie
działań na rzecz klimatu

Finansowanie Grupy EBI w Polsce
Wartość projektów zatwierdzonych przez
Grupę EBI wyniosła

5,4 mld EUR
1%
ponad

obejmowało:

4,3 mld EUR
1,1 mld EUR

w formie kredytów EBI

, co stanowi

PKB Polski

w formie gwarancji i inwestycji kapitałowych EFI

Plan inwestycyjny dla Europy w Polsce
Od wprowadzenia planu* Grupa EBI zatwierdziła

73 projekty
3,9 mld EUR

na łączną kwotę

Środki mają pobudzić
łączne inwestycje o wartości

21 mld EUR

* Na dzień 31 grudnia 2019 roku
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