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Działalność Grupy EBI w Polsce w 2020 roku
• Łączna wartość finansowania udzielonego przez Grupę 

EBI wyniosła 5,2 mld EUR. Kwota ta objęła znaczne 

inwestycje w infrastrukturę, innowacje i środowisko, 

a także duże wsparcie dla małych 

i średnich przedsiębiorstw.

• Mniej więcej jedna trzecia środków – w postaci 

kredytów dla podmiotów publicznych i prywatnych, 

przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu 

terytorialnego – wykorzystano do wspierania działań 

podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na 

pandemię COVID-19. 

• Rekordowo duży odsetek finansowania Grupy EBI – aż 

41% – przeznaczono na wspieranie działań w dziedzinie 

klimatu i ochrony środowiska.

Rok pod znakiem pandemii i zielonych inwestycji  

Rok 2020 był dla Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego kolejnym udanym rokiem działalności na polskim rynku. Łączna 
wartość finansowania wyniosła 5,2 mld EUR, a wolumen transakcji utrzymał się na wysokim poziomie pomimo pandemii COVID-19. 
Co więcej, działalność kredytowa Banku pomogła Polsce w skutecznym reagowaniu na kryzys. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
udzielił kredytów w wysokości 4,6 mld EUR, a Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – jednostka zależna EBI specjalizująca się we 
wspieraniu małych firm – wniósł kolejne 660 mln EUR w postaci gwarancji i inwestycji kapitałowych. Mniej więcej jedna trzecia łącznej 
kwoty finansowania przeznaczono na walkę z COVID-19, w tym na pomoc dla podmiotów publicznych i prywatnych zmagających się 
ze skutkami zapaści gospodarczej.

Pomimo pandemii COVID-19 nadal realizowane były inwestycje w bardziej zieloną przyszłość. Na szczególną uwagę w tym obszarze 
zasługują kredyty o łącznej wartości ponad 600 mln EUR na budowę zakładów produkcyjnych i produkcję podzespołów do 
akumulatorów przeznaczonych do pojazdów elektrycznych, a także kredyty udzielone przedsiębiorstwom działającym w sektorze 
energetyki odnawialnej – w tym firmom budującym farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne. Ponadto EBI zacieśnił współpracę 
partnerską z polskimi miastami i regionami, czego przykładem mogą być kredyty o wartości 4,4 mld PLN (około 1 mld EUR) udzielone 
17 miastom z przeznaczeniem na realizację planów rozwoju. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również utrzymało 
się na znaczącym poziomie dzięki współpracy z dobrze rozwiniętą siecią lokalnych kredytodawców, funduszy inwestycyjnych i firm 
leasingowych.

„Jeśli ubiegły rok miał nas czegoś nauczyć, to tego, że wszelkie działania nadzwyczajne mogą, ale 

też muszą, być prowadzone równolegle z inwestycjami w przyszłość. To niezwykle istotne, że w 2020 

roku Grupa EBI nie tylko utrzymała wysoki poziom wsparcia, ale przeznaczyła jedną trzecią swoich 

funduszy na inicjatywy związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na gospodarkę i około 40% na 

walkę ze zmianą klimatu i zrównoważony rozwój. Zwiększyliśmy „zielone” finansowanie i podobnie 

będziemy robić także w tym roku, równocześnie pomagając sektorowi publicznemu i prywatnemu 

w walce z pandemią. „Zazieleniony” program ożywienia gospodarczego i wsparcie innowacji po kryzysie 

wywołanym koronawirusem to wspólny cel Polski i EBI”.

TERESA CZERWIŃSKA
Wiceprezes EBI

 

 

WYNIKI I PRIORYTETY GRUPY EBI
W POLSCE W 2020 ROKU

1,527 mld EUR
SEKTOR MŚP 

1,086 mld EUR
ŚRODOWISKO

1,225 mld EUR
INNOWACJE

1,374 mld EUR
INFRASTRUKTURA

€5.2bn

5,2 mld EUR
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WALKA Z PANDEMIĄ COVID-19

Wsparcie dla polskiego rządu
EBI udzielił polskiemu rządowi znacznego wsparcia w realizacji planu antykryzysowego mającego na celu walkę z pandemią i jej 
skutkami społeczno-gospodarczymi. We wrześniu 2020 roku Ministerstwo Finansów otrzymało kredyt w wysokości 650 mln EUR na 
przeciwdziałanie COVID-19 poprzez wzmocnienie polskiego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zwiększenie gotowości 
na wypadek pandemii w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Środki z EBI przeznaczono na realizację programów opieki 
zdrowotnej oraz zakup newralgicznej infrastruktury i zasobów, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo polskim obywatelom. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem była pierwsza operacja przeprowadzona we współpracy z państwowym funduszem rozwojowym – 
Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). W ramach tej operacji EBI nabył obligacje o wartości 500 mln PLN, aby wesprzeć program „Tarcza 
Finansowa” – ogólnokrajową inicjatywę polskiego rządu mającą na celu ochronę zatrudnienia i zapewnienie podmiotom z sektora 
MŚP dostępu do finansowania. PFR wyemitował dłużne papiery wartościowe w dwóch transzach, które w całości zasubskrybował 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Na początku lutego 2021 roku EBI objął kolejne transze obligacji emitowanych przez PFR 
o wartości 2 mld PLN.

Wsparcie dla sektora prywatnego
Grupa EBI pomagała prywatnym firmom – w tym małym i średnim przedsiębiorstwom – w walce ze skutkami pandemii. Przykładem 
mogą być dodatkowe środki w wysokości 22,5 mln EUR udostępnione przez EBI zakładom przemysłu chemicznego PCC Rokita, 
zwiększające kwotę kredytu udzielonego w 2019 roku z 45 mln do 67,5 mln EUR. Przedsiębiorstwo, które rozpoczęło realizację 
ambitnego planu rozwoju technologii niskoemisyjnych, otrzymało wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy (zwanego również planem Junckera).

Na początku 2020 roku EFI podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę w sprawie udostępnienia dodatkowych 
środków na wspieranie polskiego sektora MŚP. Dzięki tej umowie – objętej gwarancją w ramach unijnego programu na rzecz MŚP 
o nazwie COSME – małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce będą mogły skorzystać z kredytów o łącznej wartości 10,5 mld PLN 
(niemal 2,5 mld EUR).

W wiele transakcji zaangażowani byli wybrani kredytodawcy i leasingodawcy. Przykładem wspólnej operacji może być trzecia 
transakcja sekurytyzacji syntetycznej zawarta przez EFI i EBI z grupą Santander Bank Polska w lipcu 2020 roku. Celem tej operacji jest 
udzielenie polskim MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji, które odczuły skutki pandemii COVID-19, pomocy w zwiększeniu kapitału 
obrotowego, zaspokojeniu potrzeb w zakresie płynności oraz przełamaniu ograniczeń inwestycyjnych. Dzięki zaangażowaniu Grupy 
EBI Santander Bank Polska może uwolnić kapitał niezbędny do udzielania kredytów małym przedsiębiorstwom.

W centrum uwagi: biotechnologia i szpitale 
Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził pierwszą w Polsce operację realizowaną w ramach instrumentu finansowego na rzecz 
leczenia chorób zakaźnych (IDFF) – inicjatywy wspieranej przez unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. 
Bank wyraził zgodę na udzielenie kredytu w wysokości maksymalnie 10 mln EUR polskiej spółce Scope Fluidics, która działa 
w branży technologii medycznych i opracowuje innowacyjne produkty w dziedzinie diagnostyki medycznej. Kredyt pomoże spółce 
w pracach nad nowymi efektywnymi i ekonomicznymi metodami wykrywania patogenów wywołujących choroby zakaźne – w tym 
COVID-19. Ponadto pod koniec 2020 roku Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła bezpośrednie finansowanie w wysokości 156 mln PLN 
(35 mln EUR) na modernizację Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ramach projektu realizowane będą inwestycje mające na 
celu podniesienie standardu infrastruktury edukacyjnej uczelni oraz jej trzech szpitali klinicznych. 
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FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ ODBUDOWY GOSPODARKI 

Miliard euro dla 17 polskich miast
Energia ze źródeł odnawialnych: W roku 2020 rekordowo dużą część finansowania udzielonego przez Grupę EBI w Polsce – aż 
41% – przeznaczono na wspieranie działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego ekologicznie rozwoju, co wpisuje się w ogólny 
kierunek wyznaczony przez Grupę na poziomie globalnym. Aby wspomóc proces transformacji energetycznej Polski, EBI udzielił 
dwóch kredytów na budowę farm wiatrowych w północno-zachodniej części kraju. Beneficjentami są spółka Pomerania Wind 
Farm (będąca jednostką zależną litewskiej grupy Ignitis Renewables), która otrzymała 258 mln PLN (60 mln EUR), oraz niemiecka 
spółka wpd AG, która otrzymała 184 mln PLN (42 mln EUR). Oba projekty zostały objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Ponadto EBI po raz pierwszy wsparł rozwój energetyki fotowoltaicznej w Polsce, udzielając 
kredytu w wysokości 82 mln PLN (18 mln EUR) spółce Energy Solar Projekty – kontrolowanej przez litewskie przedsiębiorstwo Lords 
LB Asset Management. Budowane przez tę spółkę elektrownie słoneczne będą miały łączną moc sięgającą 66 MW, co wystarczy do 
zaopatrzenia w energię 19 tys. gospodarstw domowych w północnej Polsce.

Mobilność: Umowa kredytu o wartości 480 mln EUR zawarta z LG Chem Wrocław Energy, polską spółką zależną koncernu LG Chem, 
pozwoli sfinansować budowę i eksploatację wysoce zautomatyzowanego, innowacyjnego zakładu produkującego zaawansowane 
ogniwa i akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym. Kolejny kredyt, tym razem w wysokości 
125 mln EUR, trafił do Umicore – globalnego koncernu specjalizującego się w produkcji materiałów technologicznych i recyklingu, 
mającego siedzibę w Belgii. W tym przypadku środki posłużą do sfinansowania nowego zakładu wytwarzającego materiały katodowe, 
które będą dostarczane producentom zaawansowanych technicznie akumulatorów litowo-jonowych – w tym LG Chem. Dzięki 
powyższym kredytom w rejonie Wrocławia powstanie duży ośrodek produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych 

Agenda miejska: EBI kontynuował finansowanie realizacji planów zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji polskich miast i regionów. 
W 2020 roku kredyty EBI w łącznej wysokości 4,4 mld PLN (około 1 mld EUR) otrzymało 17 miast. Wsparciem objęto całą gamę 
projektów, w tym budowę lokali socjalnych w Szczecinie, rozbudowę metra w Warszawie, linii tramwajowych w Krakowie oraz 
wprowadzanie w życie planów zwiększania odporności gmin miejskich na pandemię COVID-19. Ponadto we wrześniu 2020 roku 
– dzięki programowi uruchomionemu we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – EBI po raz pierwszy udzielił kredytu 
polskiemu miastu mającemu mniej niż 100 tys. mieszkańców (był to Ostrów Wielkopolski). Kolejne tego typu kredyty będą udzielane 
w ramach nowego programu o wartości 700 mln PLN skierowanego do małych i średnich gmin, który został zatwierdzony pod koniec 
2020 roku. Ponadto EBI nadal korzysta ze zdecentralizowanych instrumentów finansowych UE w celu realizacji planów rozwoju miast 
oraz rozwoju terytorialnego we współpracy z samorządami i kredytodawcami.

Dział usług doradczych EBI pomógł kilku jednostkom samorządu terytorialnego w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności 
miejskiej. Ponadto wsparł Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) w realizacji 
projektu mającego na celu przygotowanie listy inwestycji w zrównoważoną mobilność w całej Polsce oraz wspieranie działań na rzecz 
osiągania szerszych celów związanych z dekarbonizacją sektora transportowego.

PLAN INWESTYCYJNY DLA EUROPY

W 2020 roku zakończył swoją działalność Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filar finansowy planu 
inwestycyjnego dla Europy (zwanego również planem Junckera) uruchomiony przez EBI i Komisję Europejską w 2015 roku w celu 
promowania inwestycji w krajach UE. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość finansowania zatwierdzonego w ramach EFIS osiągnęła 
4,2 mld EUR (w tym 276 mln EUR w 2020 roku). Łączna wartość uruchomionych inwestycji ze środków publicznych i prywatnych 
ma docelowo wynieść 21,9 mld EUR. W ten sposób Polska znalazła się na piątym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwotę 
otrzymanych środków.
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OGÓLNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY EBI W ROKU 2020

Finansowanie Grupy EBI 
w skali globalnej

Wartość projektów zatwierdzonych 
przez Grupę EBI wyniosła

76,8 mld EUR

Zielone finansowanie

40% całego finansowania 
zatwierdzonego przez Grupę EBI

było związane z działaniami w dziedzinie 
klimatu i zrównoważonym ekologicznie 

rozwojem
(w Polsce wskaźnik ten wyniósł 41%)

Finansowanie Grupy EBI w Polsce

Wartość projektów zatwierdzonych 
przez Grupę EBI osiągnęła poziom

 5,2 mld EUR co stanowi 

1% polskiego PKB 

Kwota finansowania obejmuje:

4,6 mld EUR w kredytach EBI 

660 mln EUR w gwarancjach 
i inwestycjach kapitałowych EFI

Plan inwestycyjny dla Europy w Polsce

82 projekty zatwierdzone przez Grupę 

EBI od momentu powstania planu*

Wartość projektów wyniosła

4,2 mld EUR 

 a przewidywana łączna wartość 
uruchomionych inwestycji to  

21,9 mld EUR 


