Sprawozdanie roczne 2004

Część I

Sprawozdanie
z działalności

Sprawozdanie roczne 2004 Grupy EBI składa się z trzech oddzielnych części:
– sprawozdania z działalności na temat działalności Grupy EBI w ciągu ubiegłego roku i
perspektyw na przyszłość;
– sprawozdania ﬁnansowego zawierającego sprawozdanie ﬁnansowe Grupy EBI, EBI, Instrumentu Inwestycyjnego Kotonu i EFI wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi;
– sprawozdania statystycznego zawierającego, w formie wykazu, projekty sﬁnansowane i
kredyty zaciągnięte przez EBI w 2004 roku wraz z listą projektów EFI. Zawiera również
sumaryczne tabele za ubiegły rok i ostatnie pięć lat.
Na CD-ROMie załączonym do niniejszej publikacji czytelnicy znajdą informacje zawarte we
wszystkich trzech częściach, a także elektroniczne wersje tych części w niektórych językach.
Sprawozdanie roczne jest dostępne również na stronie internetowej Banku pod adresem:
www.bei.org/report
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Grupa EBI: główne dane
Europejski Bank Inwestycyjny
Działalność w 2004 r.
Kredyty podpisane
Unia Europejska
Kraje partnerskie

(w milionach EUR)
43 204
39 661
3 543

Kredyty zatwierdzone
Unia Europejska
Kraje partnerskie

45 780
41 037
4 743

Kredyty wypłacone
ze środków własnych Banku
ze środków budżetowych
z czego Instrument Inwestycyjny

38 640
38 383
257
93

Środki pozyskane (po swapach)
w walutach Wspólnoty
w walutach krajów trzecich

49 865
28 868
20 997

Sytuacja na dzień 31. 12. 2004
Należności
Kredyty ze środków Banku
Gwarancje udzielone
Finansowanie ze środków budżetowych
Kredyty zaciągnięte krótko-, średnio- i długoterminowe

265 833
268
2 326
214 825

Fundusze własne
Suma ogólna bilansu
Zysk netto za rok
Kapitał subskrybowany
z czego wniesiony

29 638
257 772
1 381
163 654
8 183

Europejski Fundusz Inwestycyjny
Działalność w 2004 r.
Kapitał podwyższonego ryzyka (15 funduszy)
Gwarancje (40 operacji)
Sytuacja na dzień 31. 12. 2004
Kapitał podwyższonego ryzyka (199 funduszy)
Gwarancje (151 operacji)
Kapitał subskrybowany
z czego wniesiony
Zysk netto za rok
Fundusze rezerwowe i rezerwy
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(w milionach EUR)
358
1 447
2 770
7 686
2 000
400
27
191

Grupa EBI
Skrócony bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. (w tysiącach euro)
AKTYWA
1. Gotówka w kasie, salda rozliczeń z bankami
centralnymi i bankami pocztowymi
2. Bony skarbowe uprawnione do redyskontowania w
bankach centralnych
3. Kredyty i zaliczki na rzecz instytucji kredytowych
a) płatne na żądanie
b) inne kredyty i zaliczki
c) kredyty
4. Kredyty i zaliczki na rzecz klientów
a) kredyty
b) rezerwy celowe

31/12/2004

30 667

2 848 658

198 171
18 006 219
103 474 340
121 678 730
121 917 721
-239 000
121 678 721

5. Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery
wartościowe o stałej kwocie dochodu
a) wyemitowane przez instytucje publiczne
b) wyemitowane przez innych kredytobiorców

1 339 988
7 968 522
9 308 510

6. Udziały lub akcje oraz inne papiery wartościowe o
zmiennej kwocie dochodu
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Rzeczowe aktywa trwałe
9. Inne aktywa
a) dłużnicy różni
b) dodatnie wartości odtworzenia

1 048 108
6 569
138 791

406 856
9 519 791
9 926 647

10. Kapitał subskrybowany, wezwany ale jeszcze nie
wpłacony oraz należności z tytułu rezerwy
11. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

31/12/2004

1. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
a) terminowe z ustaloną datą spłaty lub
ustalonym okresem wezwania do spłaty

396 043
2. Zadłużenie udokumentowane certyﬁkatami
a) dłużne papiery wartościowe w obiegu
b) inne
3. Inne zobowiązania
a) otrzymane z góry subwencje do odsetek
b) wierzyciele różni
c) zobowiązania różne
d) ujemne wartości odtworzenia

4. Rozliczenia międzyokresowe

218 932 997
247 493
1 148 644
22 275
17 296 794

99 612

5. Rezerwy na zobowiązania i obciążenia
a) pracowniczy fundusz emerytalny
b) rezerwa na gwarancje z tytułu kredytów
udzielonych przez strony trzecie
c) rezerwa na gwarancje z tytułu operacji
z kapitału ryzyka

682 883
22 000
51 249
756 132

6. Udziały mniejszości

239 621

7. Kapitał
– subskrybowany
– do pokrycia którego nie wystawiono wezwania

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

8. Skonsolidowane rezerwy
a) fundusz rezerwowy
b) rezerwy dodatkowe

16 365 374
558 079
16 923 453

9. Fundusze na program ﬁnansowania strukturalnego
10. Fundusze na operacje z kapitału ryzyka
11. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
po podziale zysku
12. Zysk za rok budżetowy:
Przed podziałem zysku z funduszu ogólnego ryzyka
bankowego
Podział zysku za rok z funduszu ogólnego ryzyka
bankowego
Zysk do podziału

268 589 643

217 740 896
1 192 101

18 715 206

1 917 869
6 373

396 043

500 000
1 755 067
915 000

1 038 825
135 000
1 173 825
268 589 643
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Przesłanie Prezesa
Dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2004 był rokiem rozszerzenia: powitaliśmy
dziesięciu nowych udziałowców. Był to również rok postępu: uczyniliśmy kolejny krok
naprzód w nieustannym dążeniu do zwiększenia naszej skuteczności operacyjnej i maksymalizacji naszego znaczenia jako ramienia ﬁnansującego Unii Europejskiej.

Priorytety operacyjne

Rozszerzenie

Kontynuowaliśmy udzielanie kredytów w celu wspierania celów
Unii Europejskiej, przełożonych na pięć głównych celów operacyjnych, a mianowicie:
– wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w poszerzonej Unii;
– przyczynianie się do realizacji tak zwanej strategii lizbońskiej,
w drodze działania na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy;
– łączenie Europy za pośrednictwem sieci transeuropejskich
(TEN);
– ochrona i poprawa jakości środowiska miejskiego i naturalnego;
– wspieranie polityki rozwoju Unii Europejskiej poprzez udzielanie kredytów w krajach partnerskich.

W 2004 roku EBI, będący najważniejszym źródłem zewnętrznego ﬁnansowania w nowych państwach członkowskich, udzielił kredytów na kwotę 3,8 mld EUR. Bank wspiera również rozwój krajowych rynków kapitałowych w tym regionie, emitując
obligacje w lokalnych walutach. Jest poza tym największym
pozarządowym emitentem obligacji na krajowych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Łączny wolumen udzielonych kredytów osiągnął 43,2 mld EUR.
Działalności w dziedzinie kredytowania towarzyszyły znaczne
osiągnięcia w zakresie pozyskiwania funduszy. W Unii Europejskiej 72% całości naszych kredytów przeznaczyliśmy na regiony
mające status obszarów objętych pomocą; zrealizowaliśmy również cele w zakresie ﬁnansowania innowacji (7 mld EUR), TEN
(7,9 mld EUR) i środowiska (10,9 mld EUR). Poza Unią zwiększyliśmy wsparcie na rzecz partnerstwa eurośródziemnomorskiego
(2,2 mld EUR).
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Nowe państwa członkowskie, jako udziałowcy Banku, mają pełen dostęp do jego funduszy. Ład korporacyjny i najważniejsze
struktury Banku zostały odpowiednio dostosowane. Aby maksymalnie zwiększyć wpływ kredytów w przyszłości, EBI zacieśnił
współpracę z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, głównie w celu usprawnienia koordynacji
swoich działań z operacjami funduszy strukturalnych, które są
obecnie dostępne również dla nowych państw członkowskich.

Wartość dodana
W 2004 roku wypróbowaliśmy nowe sposoby mierzenia wartości dodanej naszych operacji. To nowe podejście opiera się na
trzech ﬁlarach (każdy z nich musi być wykazany na etapie zatwierdzania projektu): spełnianiu określonych warunków (tzn.
wkładu w realizację celów UE), jakości i ﬁnansowej wartości
dodanej. Jest to ważny krok naprzód dla Banku. Pokazuje, w
jaki sposób przekładamy na praktykę nasze raison d’être, czyli
służenie celom polityki UE. Pozwoli nam również w przyszłości
na lepsze dostosowanie działań do wymagań naszych udziałowców, oczekiwań interesariuszy i potrzeb klientów.

Przejrzystość

Perspektywy ogólne

Podjęliśmy szereg środków w celu aktualizacji naszej polityki w
zakresie przejrzystości i odpowiedzialności. Obejmują one:
– więcej informacji na temat ładu korporacyjnego i wynagrodzeń;
– publikację szerszego zakresu dokumentów dotyczących sprawozdawczości ﬁnansowej i kontroli;
– ujawnianie więcej informacji na temat działalności Banku w
zakresie udzielania kredytów, łącznie z bazą danych o projektach gotowych do realizacji (tzw. project pipeline);
– wzmocnienie struktur kontroli i oceny, przede wszystkim poprzez utworzenie Biura Nadzoru (które ma rozpocząć działalność w 2005 roku).

EBI nie dąży do wzrostu dla samego wzrostu. Woli raczej skoncentrować się na wartości dodanej, tzn. bardziej na jakości niż
na ilości. Pod względem operacyjnym oznacza to, że oczekujemy stabilizacji, a nawet zmniejszenia wolumenu kredytów
udzielanych przez nas w UE 15; natomiast wolumen kredytów
w nowych państwach członkowskich powinien nadal rosnąć.
Zwiększy się również wolumen kredytów dla krajów kandydujących oraz państw regionu Morza Śródziemnego i krajów AKP,
zgodnie z orientacjami wyznaczonymi przez Radę Europejską.

EBI, jako instytucja ﬁnansująca UE, czuje się zobowiązany do zachowania przejrzystości i w związku z tym do podawania maksymalnej ilości informacji. Jednakże jako Bank musi również chronić
zasadne interesy handlowe i rynkowe swoich klientów. EBI musi
znaleźć właściwą równowagę pomiędzy tymi dwoma imperatywami.

Philippe Maystadt
Prezes Grupy EBI
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Rozszerzenie,
kontekst operacyjny i przegląd roku 2004
EBI ﬁnansuje projekty odzwierciedlające gospodarcze i społeczne priorytety Unii Europejskiej. Jego działalność jest określona w Statucie i w mandatach powierzonych mu przez Radę Europejską. EBI działa w bliskiej współpracy z innymi instytucjami UE.

W wypełnianiu swojej misji EBI kieruje się dwiema głównymi zasadami: maksymalizacji wartości dodanej swoich operacji oraz
stosowania przejrzystego podejścia. Decyzje o ﬁnansowaniu podejmowane są w oparciu o kryteria wartości dodanej, uwzględniające przede wszystkim wkład każdej operacji w realizację celów
UE, jakość i solidność danego projektu oraz konkretne korzyści
ﬁnansowe płynące z wykorzystania środków EBI.

Rozszerzenie
Poszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw członkowskich było dla Banku wielkim wydarzeniem. Te państwa dołączyły do Wspólnoty 1 maja 2004 roku, stając się jednocześnie
udziałowcami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Daje im to
pełen dostęp do instrumentów ﬁnansowych Banku na takich
samych zasadach, jakie dotychczas były stosowane wobec „starych” państw członkowskich.
W nowych państwach członkowskich do priorytetów Banku
zalicza się wsparcie dla projektów, które pomagają w integracji
ich gospodarek z jednolitym rynkiem UE i przyczyniają się do
stosowania norm europejskich, określonych w „dorobku wspólnotowym”. W realizacji tych priorytetów EBI bazuje na doświadczeniu zdobytym przed 1990 rokiem, w okresie przedakcesyjnym. W tym okresie Bank udzielił kredytów na kwotę 25 mld
EUR na projekty w Europie Środkowej i Wschodniej mające na
celu wsparcie dla infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, urządzeń sektora wody i środowiska, przemysłu i usług,
opieki zdrowotnej i edukacji a także, pośrednio, na inicjatywy
realizowane przez MŚP i władze lokalne.
Na poziomie instytucjonalnym przystąpienie dziesięciu nowych
członków miało konsekwencje dla kapitału subskrybowanego
EBI, do którego wnieśli oni 7,46 mld EUR, z czego 5% zostanie
wpłacone w ratach. W związku z tym, że równocześnie Hiszpania
podwyższyła swój udział w kapitale subskrybowanym Banku do
blisko 10%, od 1 maja 2004 roku kapitał ten wynosi 163,6 mld
EUR.
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Komitet Zarządzający EBI został wzmocniony przez dodanie dziewiątego członka - przedstawiciela nowych państw członkowskich,
którym jest Ivan Pilip. Każde z 25 państw członkowskich ma swojego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów, natomiast do Komitetu
Kontroli i Audytu mianowano dodatkowego obserwatora z jednego
z nowych państw członkowskich. 2 czerwca 2004 roku Rada Gubernatorów Banku powitała dziesięciu nowych gubernatorów – ministrów ﬁnansów nowych państw członkowskich – na ich pierwszym
dorocznym zgromadzeniu.
W celu odzwierciedlenia tych zmian instytucjonalnych zmieniono Statut i Regulamin Wewnętrzny Banku.

Kontekst operacyjny
W ramach swojej działalności w 2004 roku EBI wystąpił z inicjatywami, które są zgodne z wytycznymi przekazanymi mu przez
Radę Gubernatorów i kolejne Rady Europejskie. Zwiększone
wsparcie dla sieci transeuropejskich wypływa z decyzji Rady o
zapoczątkowaniu europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu, podjętej w grudniu 2003 roku w Brukseli. Działalność Banku na rzecz
długoterminowego rozwoju gospodarki europejskiej opartej na
wiedzy i innowacjach datuje się od szczytu Rady Europejskiej w
Lizbonie w marcu 2000 roku. Od tego czasu mandat EBI został
wielokrotnie potwierdzony, po raz ostatni w 2004 roku. Na eurośródziemnomorskim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych,
które odbyło się w listopadzie 2004 roku w Hadze, wyrażono
uznanie dla roli, jaką odgrywa Bank w umacnianiu partnerstwa
ﬁnansowego ze śródziemnomorskimi krajami partnerskimi w
ramach instrumentu na rzecz inwestycji i partnerstwa eurośródziemnomorskiego (FEMIP) ustanowionego na posiedzeniu Rady
Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002 roku. W 2004 roku EBI
był również zaangażowany w renegocjację Umowy z Kotonu z
państwami AKP. W grudniu 2004 roku Rada udzieliła Bankowi
nowej wspólnotowej gwarancji na zabezpieczenie dodatkowych
operacji kredytowania do wysokości 500 mln EUR w Rosji, na
Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie.

Kredyty wypłacone, umowy podpisane i projekty zatwierdzone
przez EBI (2000-2004)

Podział kredytów podpisanych w 2004 roku według obszaru geograﬁcznego

(w miliardach)
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Kredyty wypłacone
Kredyty podpisane
Kredyty zatwierdzone

W czerwcu 2004 roku w Brukseli Konferencja Międzyrządowa
osiągnęła porozumienie w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; Traktat ten został podpisany przez
Radę w październiku 2004 roku w Rzymie. Konstytucja dla Europy
odnosi się do EBI i potwierdza jego raison d’être w artykułach
III-393 i III-394. Zmieniona wersja Statutu Banku jest załączona
jako Protokół.

•

Kredyty wypłacone wyniosły 38,6 mld EUR, z czego 56% w
euro.

•

Ocenie przez Bank zostało poddanych 333 projektów inwestycyjnych, w wyniku czego zatwierdzono kredyty na łączną
wysokość 45,8 mld EUR.

•

Kredyty zaciągnięte, po swapach, wyniosły 50 mld EUR. Objęły one 282 emisji obligacji denominowanych w 15 walutach.
45% kredytów, po swapach, zaciągnięto w EUR, 42% – w USD
i 11% – w GBP.

•

Na dzień 31 grudnia 2004 roku kredyty udzielone ze środków
własnych oraz gwarancje wynosiły 266 mld EUR. Łączna
wysokość zaciągniętych kredytów osiągnęła 215 mld EUR.
Suma ogólna bilansu wynosiła 258 mld EUR.

•

Aktywa skarbowe netto, przechowywane w 12 walutach, na
dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 22,7 mld EUR.

•

EFI 2, ze swojej strony, kontynuował wsparcie dla MŚP, obejmując udziały w funduszach kapitału podwyższonego ryzyka na kwotę 358 mln EUR i udzielając poręczeń w wysokości
około 1,45 mld EUR.

Istotne dane1:

• W 2004 roku kredyty podpisane przez EBI osiągnęły łączną

wysokość 43,2 mld EUR, w porównaniu z 42,3 mld EUR w
2003 roku. Ich podział przedstawia się następująco:
o 39,7 mld EUR w Unii Europejskiej,
o 119 mln EUR w krajach kandydujących (Bułgarii i Rumunii),
o 2,2 mld EUR w śródziemnomorskich krajach partnerskich
(FEMIP),
o 461 mln EUR na Bałkanach,
o 440 mln EUR w krajach Afryki, Karaibów i Pacyﬁku (AKP) oraz
Krajach i Terytoriach Zamorskich (KTZ), z czego 337 mln EUR
w ramach Instrumentu Inwestycyjnego Kotonu,
o 100 mln EUR w Afryce Południowej,
o 233 mln EUR w Azji i Ameryce Łacińskiej.

1
2

Wszystkie kwoty w tym sprawozdaniu są w EUR, chyba że podano inaczej.
Uzupełnieniem tego sprawozdania z działalności grupy EBI jest sprawozdanie roczne EFI, dostępne na stronie internetowej tej instytucji pod adresem:
www.eif.org.
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Operacyjny plan działań Banku
na lata 2005-2007
Głównym dokumentem planowania Banku jest operacyjny plan działań (OPD). OPD to trzyletni odnawialny program średnioterminowy, zatwierdzany przez Radę Dyrektorów. Określa priorytety działań Banku na najbliższe lata na podstawie celów ustalonych przez
Radę Gubernatorów. Strategiczne projekcje planu są corocznie uaktualniane, z uwzględnieniem nowych mandatów i zmian w klimacie
ekonomicznym.

OPD na lata 2005-2007 kładzie szczególny nacisk na dwa istotne
cele strategiczne: skoncentrowanie działań Banku na wartości
dodanej oraz zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności
poprzez usprawnienie komunikacji zewnętrznej.

Wartość dodana
Wartość dodana kredytów EBI opiera się na trzech ﬁlarach:

•
•
•

zgodności operacji z celami priorytetowymi UE,
jakości i solidności każdego projektu,
szczególnych korzyściach ﬁnansowych płynących z wykorzystania
środków EBI.

W ramach różnych celów operacyjnych w 2005 roku Bank skieruje swoje wysiłki na opracowanie i wprowadzenie instrumentów
służących do weryﬁkacji rezultatów w stosunku do przewidywań w momencie wyboru i oceny projektu. Jednocześnie EBI
skoncentruje się na realizacji celów ilościowych i jakościowych
w oparciu o obecne cele w zakresie kredytowania i ewentualne
nowe mandaty UE.
Główne cele operacyjne Grupy EBI, które stanowią pierwszy ﬁlar
wartości dodanej, to:

•
•
•
•
•
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spójność gospodarcza i społeczna w poszerzonej UE,
realizacja „Inicjatywy Innowacje 2010” (i2i),
rozwój sieci transeuropejskich i sieci dostępowych,
wsparcie dla polityki rozwoju i współpracy UE w krajach partnerskich,
ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym
zmiany klimatyczne i energia odnawialna.

Grupa EBI

Pozostałe priorytety operacyjne to:

•

wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ﬁrm typu
mid-cap (średniej wielkości),

•

wsparcie dla kapitału ludzkiego, zwłaszcza w zakresie opieki
zdrowotnej.

Przy realizacji tych celów intencją EBI jest ograniczenie wzrostu
kredytów w UE 15 do nominalnych 2% rocznie. Należy jednak
szybciej zwiększyć ﬁnansowanie w nowych państwach członkowskich, aby pomóc tym krajom w nadrobieniu zaległości
gospodarczych. Po warunkiem, że będą dostępne wystarczające środki w ramach mandatów UE i z funduszy EBI, kredyty
w krajach kandydujących i innych krajach trzecich będą mogły
nadal rosnąć w bardziej zrównoważonym rytmie.

Przejrzystość i odpowiedzialność
Przejrzystość i odpowiedzialność są ze sobą ściśle powiązane.
Zwiększenie przejrzystości jest niezbędnym aspektem zasad
ładu korporacyjnego EBI. Bank opracowuje zasady ładu korporacyjnego uwzględniające jego podwójną rolę instytucji ﬁnansowej i instytucji europejskiej realizującej cele polityki Unii Europejskiej. W 2004 roku EBI przyjął szereg środków i opublikował
na swojej stronie internetowej dokument dotyczący polityki w
zakresie przejrzystości oraz oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego.

• zachowanie marginesu swobody, aby móc reagować na zmie-

Zaciąganie kredytów
Strategia Banku w zakresie pozyskiwania funduszy opiera się na
optymalizacji kosztów pozyskiwania funduszy na trwałych podstawach oraz zwiększeniu przejrzystości i płynności na rynku. Ta
strategia pomogła EBI w umocnieniu pozycji jako czołowego
quasi suwerennego kredytobiorcy benchmarkowego o ratingu AAA, co umożliwia mu udzielanie kredytów na najlepszych
możliwie warunkach. Bank będzie nadal korzystać z efektów
synergii wynikających ze zrównoważonego podejścia do emisji
benchmarkowej i celowej, co ma obejmować:

• duże płynne emisje obligacji benchmarkowych w EUR, USD i

niające się zachowanie inwestorów i dywersyﬁkację walut,

• przyczynianie się do rozwoju rynków kapitałowych gospo-

darek wschodzących, w szczególności gospodarek krajów
ubiegających się o członkostwo w UE oraz niektórych krajów
objętych FEMIP.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie OPD na lata 2005-2007
Rada Dyrektorów udzieliła Bankowi globalnej autoryzacji zaciągania kredytów do wysokości 50 mld EUR, na pokrycie przewidywanych potrzeb w zakresie środków na 2005 rok.

GBP,

• oferowanie spersonalizowanych produktów ﬁnansowych do-

stosowanych do potrzeb konkretnych inwestorów w szerokim
zakresie walut i struktur,

Rada Dyrektorów EBI
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Działalność grupy EBI w 2004 roku

Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
naczelnym priorytetem Banku
Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej jest warunkiem zrównoważonego rozwoju Unii, a rozwój regionalny, którego celem
jest zmniejszenie różnic pomiędzy regionami, jest jego niezbędnym składnikiem. Głównym celem EBI, wyznaczonym przez Traktat
Rzymski i potwierdzonym przez Traktat Amsterdamski (1997), jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Unii w słabo rozwiniętych regionach.
W związku z tym, że wszystkie dziesięć nowych państw członkowskich ma status obszarów objętych pomocą, ﬁnansowanie inwestycji
przyczyniających się do rozwoju regionalnego ma wyjątkowe znaczenie dla zachowania spójności gospodarczej i społecznej Unii
Europejskiej.

Ponad 28 mld EUR na wsparcie dla regionów
Kredyty udzielone przez EBI w Unii Europejskiej wyniosły
39,7 mld EUR, z czego ponad 28 mld EUR zostało przeznaczonych na inwestycje w regionach opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Stanowi to 71 % kredytów udzielonych przez Bank
w UE. Trzy czwarte tych inwestycji zostało sﬁnansowanych w
drodze kredytów indywidualnych, a reszta – w drodze kredytów
globalnych.

traﬁło do obszarów objętych pomocą, podobnie jak 79% kredytów przeznaczonych na poprawę jakości środowiska, 81% kredytów na rzecz kapitału ludzkiego i 78% ﬁnansowania w ramach
inicjatywy i2i.

Kredyty indywidualne w 2004 r.:
21,6 mld EUR

Kredyty indywidualne na projekty w tzw. krajach spójności: Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Grecji osiągnęły wysokość 7,8 mld
EUR. Inwestycje we wschodnich landach Niemiec pochłonęły
3,5 mld EUR, na Południu Włoch – 2,1 mld EUR, natomiast w
nowych państwach członkowskich, gdzie praktycznie wszystkie
projekty można sklasyﬁkować jako projekty rozwoju regionalnego – 2,6 mld EUR. Ta ostatnia kwota nie obejmuje kredytów
udzielonych w krajach kandydujących (Bułgarii i Rumunii), które
wyniosły 119 mln EUR.
Projekty dotyczące problemów regionów celu 1 w poszerzonej
Unii (w których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniej
unijnej) pochłonęły 47% kredytów indywidualnych. Kredyty dla
regionów celu 2 (wymagających restrukturyzacji społeczno-gospodarczej) stanowiły 36% całości, a reszta traﬁła na projekty
dotyczące obydwu tych celów.
Kredyty EBI były przeznaczone dla wszystkich sektorów: na
pierwszym miejscu znalazł się transport (35 %), następnie pozostała infrastruktura lokalna: miejska, wodna i wielosektorowa
(15 %) oraz przemysł (11%). Znaczna część kredytów na rzecz
spójności gospodarczej i społecznej przyniosła korzyść również
innym priorytetowym celom UE. 61% kredytów Banku na rzecz
TEN i wielkich sieci europejskich, w tym sieci energetycznych,
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Cel 2
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Wieloregionalne

Wartość dodana w zakresie rozwoju regionalnego
W ostatnich latach EBI opracował wskaźniki wartości dodanej,
które będzie systematycznie stosować, aby uzyskać pełniejszy
obraz sposobu, w jaki ﬁnansowane przezeń projekty przyczyniają się do realizacji celów polityki Unii. Głównym zadaniem Banku
jest promowanie lepszych i większych inwestycji.
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Partnerstwo dla spójności
Rozwój regionalny w UE
Podział kredytów indywidualnych według sektora (2004)
(w milionach)

Ogółem
Energia
Komunikacja
Woda i systemy kanalizacji
Zagospodarowanie terenu w mieście
Przemysł, rolnictwo
Edukacja, zdrowie
Inne usługi
Kredyty indywidualne ogółem
Kredyty globalne

kwota

%

2 042
8 458
1 299
3 124
2 448
2 324
1 853
21 548
7 100

9
39
6
14
11
11
9
100

W zakresie spójności społecznej Bank określił trzy szerokie kategorie inwestycji, które przyczyniają się do realizacji priorytetów
Unii: modernizacja infrastruktury regionalnej, w celu poprawy
jej jakości oraz ilości; rozwój produktywnej działalności gospodarczej oraz promocja kapitału ludzkiego (opieka zdrowotna,
edukacja i usługi społeczne) na obszarach objętych pomocą.
Zgodność inwestycji z unijną polityką rozwoju regionalnego
jest określana jako pierwszy ﬁlar wartości dodanej.
Wpływ inwestycji na rozwój regionalny daje ponadto sposobność do oceny jakości i solidności każdej operacji (drugi ﬁlar
wartości dodanej). Jeżeli to możliwe, Bank wylicza ekonomiczną
stopę zwrotu (lub, w przypadku sektora prywatnego, ﬁnansową
stopę zwrotu) inwestycji, których ﬁnansowanie rozważa. Jeżeli
jest to niemożliwe, dokonuje oceny jakościowej, uwzględniając
wszystkie istotne wskaźniki.
Trzeci ﬁlar wartości dodanej dotyczy sposobu, w jaki EBI przyczynia się do zapewnienia wykonalności ﬁnansowej operacji.
Finansowa wartość dodana może polegać na, między innymi,
dłuższych terminach spłaty kredytów, innowacyjnej strukturyzacji oraz efekcie katalitycznym, jaki może wywierać kredyt EBI
poprzez przyciąganie innych źródeł ﬁnansowania.
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Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska współﬁnansowały wiele programów i projektów inwestycyjnych na obszarach
objętych pomocą. Ponadto, na wniosek Komisji, Bank wydaje opinie
eksperckie w sprawie projektów ubiegających się o dotacje unijne.
Wreszcie, w 2004 roku dokonano postępów w zakresie wspólnej
realizacji ramowych programów wsparcia wspólnotowego (RPWW)
w nowych państwach członkowskich, również dzięki pomocy ﬁnansowej EIB dla RPPW i programów operacyjnych, przyznanej pod postacią współﬁnansowania w ramach kredytów na rzecz programów
strukturalnych. W niektórych nowych państwach członkowskich
fundusze zostały przeznaczone bezpośrednio na wsparcie dla wkładu państwa na rzecz RPPW.
EBI wziął również aktywny udział w grupie roboczej utworzonej
wspólnie z DG REGIO w celu koordynacji opracowywania polityki i działalności operacyjnej na rzecz spójności gospodarczej
i społecznej. Ta współpraca wpisuje się w kontekst przygotowywania raportu Komisji Europejskiej zatytułowanego „Nowe
partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność,
współpraca”, który został opublikowany w 2004 roku.
Ten raport potwierdza znaczący, pod wieloma względami, wkład
instrumentów ﬁnansowych UE na rzecz szybkiego zmniejszenia
różnic w dochodach pomiędzy regionami, utworzenia wielu
nowych możliwości, nierzadko w działalności innowacyjnej, oraz
ustanowienia sieci łączących regiony, przedsiębiorstwa i mieszkańców całej Europy. Bank kontynuuje bliską współpracę z DG
REGIO w ramach prac dotyczących przygotowania i zapoczątkowania nowej polityki spójności na lata 2007-2013, w której
ma nadzieję na odegranie aktywnej roli.

Forum 2004
„Inwestowanie w
nowych państwach członkowskich”
Dziesiąte doroczne forum EBI miało miejsce w Warszawie 14 i 15
października 2004 roku i przyciągnęło około 550 uczestników,
głównie z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.
W przemówieniu na otwarcie forum prezes EBI Philippe Maystadt położył nacisk na głębokie i daleko idące zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze, jakie zaszły w nowych państwach
członkowskich w ciągu ostatnich piętnastu lat. Podkreślił również
niezwykłą wagę efektywnego wykorzystania ograniczonych środków ﬁnansowych w celu osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. EBI jest najważniejszym źródłem
zewnętrznego ﬁnansowania dla nowych państw członkowskich,
którym od 1990 roku udzielił kredytów na kwotę 27 mld EUR.
Wśród mówców na Forum znaleźli się: Marek Belka (premier
Polski), Krystyna Gurbiel (polski wiceminister gospodarki),
Danuta Hübner (komisarz UE ds. polityki regionalnej), Ivan
Miklos (wicepremier i minister ﬁnansów Słowacji) oraz Imre Rethy
(sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Węgier). Z ramienia
EBI głos zabrali Wolfgang Roth (wiceprezes) oraz Terry Brown
(dyrektor generalny ds. operacji kredytowych w Europie).
Więcej szczegółów na temat Forum można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym EBI nr 118 lub na stronie internetowej Banku
pod adresem: www.eib.org/forum. XI Forum EBI odbędzie się w
październiku 2005 roku w stolicy Finlandii Helsinkach.
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Inicjatywa Innowacje 2010
Europejski Bank Inwestycyjny wraz z EFI, swoją jednostką zależną, odgrywa ważną rolę w realizacji strategii lizbońskiej. Grupa EBI
współpracuje w tym zakresie z, między innymi, Komisją Europejską. Jej ﬁnansowanie stanowi uzupełnienie dotacji z budżetu Unii
Europejskiej.

Od zapoczątkowania przez Grupę EBI „Inicjatywy Innowacje
2010” (i2i) w 2000 roku z myślą o wsparciu dla strategii lizbońskiej, Bank udzielił kredytów na łączną kwotę 23,3 mld EUR na
inwestycje w ramach tej inicjatywy, przy czym EFI dostarczył
2,3 mld EUR w kapitale podwyższonego ryzyka. W 2004 roku
wysokość kredytów EBI na rzecz projektów inwestycyjnych w
ramach i2i przekroczyła 7 mld EUR.
Operacje realizowane w ramach i2i dotyczą czterech głównych dziedzin: badań, rozwoju i innowacji (RDI); rozwoju MŚP i
przedsiębiorczości, kształtowania kapitału ludzkiego oraz sieci
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (w tym usług
elektronicznych i innowacji w sektorze audiowizualnym).

Od 2000 do 2010
EBI dotrzymał zobowiązań w ramach i2i. Blisko 80% kredytów
udzielonych w ramach i2i traﬁło do sektora prywatnego, a reszta
do sektora państwowego, głównie w dziedzinie badań i edukacji uniwersyteckiej. Około dwóch trzecich kredytów zostało
przeznaczonych dla słabo rozwiniętych regionów UE 25. Jest
to zgodne ze znaczącą rolą, jaką będzie odgrywać strategia
lizbońska w przyszłej polityce spójności Unii. Doświadczenia
pierwszych pięciu lat pokazały, że EBI jest na dobrej drodze
do realizacji strategicznego celu zmobilizowania 50 mld EUR w
kredytach na wsparcie dla innowacji w ramach inicjatywy i2i w
ciągu bieżącej dekady.

Nowe produkty ﬁnansowe
W 2004 roku Bank, we współpracy z Komisją Europejską, nie
ustawał w wysiłkach, by zdeﬁniować nowe instrumenty ﬁnansowe mające zwiększyć efekty dźwigni ﬁnansowej połączenia
kredytów z dotacjami (głównie z Unii Europejskiej, ale również
z państw członkowskich) i zmobilizować środki na inwestycje
związane z RDI. Stworzył także specjalne okienko dla przedsiębiorstw typu mid-cap – średniej wielkości, które nierzadko
zaliczają się do wielkich innowatorów. To okienko jest przezna-
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czone na ﬁnansowanie inwestycji, których łączny koszt nie przekracza 50 mln EUR, zwłaszcza w sektorach związanych z i2i. Bank
jest coraz bardziej zaangażowany w ﬁnansowanie partnerstw
publiczno-prywatnych. Wspólnie z EFI i Komisją (DG RESEARCH i
DG REGIO) opracowuje zestaw instrumentów inżynierii ﬁnansowej. Instrumenty te mogłyby zostać włączone do planowanych
programów wsparcia na nowy okres programowania budżetowego 2007-2012, którego wstępny zarys jest w trakcie opracowania.

Badania, rozwój i innowacje
W 2004 roku dokonano dalszych postępów w zakresie ﬁnansowania projektów priorytetowych „szybkiego startu”, jak na
przykład projekt R&D laser synchrotron w Trieście, na który Bank
pożyczył 60 mln EUR. Ten kredyt ma pomóc w budowie lasera
na wolne elektrony umożliwiającego zastosowanie mikroskopii
atomowej i molekularnej. EBI pracuje również nad poszerzeniem
palety produktów ﬁnansowych dostępnych dla inwestycji w RDI,
w tym dedykowanych kredytów globalnych na rzecz MŚP o
dużej intensywności R&D i operacji zabezpieczonych gwarancją
w formie praw własności intelektualnej.
W 2004 roku EBI zainwestował 4,1 mld EUR w 27 projektów RDI.
Większość tych projektów dotyczyła nanoelektroniki, optyki,
biotechnologii i telekomunikacji. Wśród beneﬁcjentów znaleźli
się: duńska ﬁrma farmaceutyczna Novo Nordisk, światowy lider
w diabetologii, której EIB pożyczył 162 mln EUR, oraz austriacki
projekt „Villach Automotive Chips” dotyczący produkcji części
elektronicznych do samochodów, na który EBI udzielił kredytu
w wysokości 50 mln EUR. Razem z tymi kredytami, łączna wysokość ﬁnansowania EBI w sektorze RDI od 2000 roku osiągnęła
10,1 mld.

Finansowanie EBI w ramach
inicjatywy i2i 2000-2004
TIC
Edukacja
R&D
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Rozwój MŚP i przedsiębiorczości
W 2004 roku EBI zwiększył wsparcie dla MŚP w drodze kredytów globalnych dzięki otwarciu specjalnych linii kredytowych
na inwestycje związane z i2i w Austrii i we Włoszech. We Włoszech Bank wsparł kredytem w wysokości 100 mln EUR utworzenie Ośrodka Nauki i Technologii dla innowacyjnych MŚP. EFI,
wyspecjalizowana jednostka zależna Grupy EBI, zaangażował
358 mln EUR w 15 funduszy kapitału podwyższonego ryzyka,
dostarczając kapitału własnego innowacyjnym MŚP. Razem z
tymi nowymi operacjami, łączna wartość portfela EFI osiągnęła
około 2,8 mld EUR, zainwestowanych w 199 funduszy.

Kształtowanie kapitału ludzkiego
W 2004 roku EBI pożyczył 1,7 mld EUR na 18 projektów edukacyjnych. Wiele z tych projektów dotyczy budowy infrastruktury
dla uniwersytetów i szkół wyższych, na przykład w Dolnej Saksonii, Nadrenii-Westfalii, Bremie i Szlezwiku-Holsztynie (Niemcy). Od 2000 roku do końca 2004 roku kredyty na inwestycje w
sektorze kapitału ludzkiego w ramach inicjatywy i2i osiągnęły
wysokość 7,2 mld EUR.
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Sieci technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
(TIT)
W 2004 roku na sieci TIT, będące niezbędnymi narzędziami rozpowszechniania innowacji i wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami, udzielono kredytów w wysokości 1,3 mld EUR
w 13 operacjach. Należy tu przede wszystkim wymienić kredyt
na kwotę 400 mln EUR na sieć telefonii komórkowej TIM we
Włoszech, która wprowadza usługi telefonii komórkowej trzeciej
generacji (UMTS). Ważną rolę odgrywają również usługi elektroniczne: Bank pożyczył 50 mln EUR niemieckiej ﬁrmie Otto
Versand na poszerzenie zakresu usług handlu elektronicznego.
Inicjatywa „i2i audiowizualna” ma na celu wspieranie europejskiej produkcji i dystrybucji audiowizualnej, pomoc dla sektora
w zastosowaniu nowych technologii oraz zachęcenie europejskiego środowiska bankowego i finansowego do większego
zaangażowania się w ﬁnansowanie uczestników sektora. Ta inicjatywa jest skoordynowana z programem „Media Plus” Komisji
Europejskiej. W 2004 roku EBI podpisał, między innymi, dwie
umowy ramowe na kwotę 20 mln EUR każda, kontynuując w
ten sposób współpracę z dwiema instytucjami ﬁnansowymi we
Francji specjalizującymi się w ﬁnansowaniu sektora audiowizualnego. Do końca 2004 roku partnerstwo EBI z tymi instytucjami
doprowadziło do utworzenia portfela 50 ﬁlmów lub programów
telewizyjnych, których łączne koszty produkcji wynoszą około
500 mln EUR. Od 2000 roku kredyty EBI na sektor audiowizualny
osiągnęły łączną wysokość 518 mln EUR.

Ochrona środowiska i poprawa jakości życia
Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów EBI. O wadze, jaką Bank przywiązuje do tego celu świadczy fakt, że w 2004 roku ponad jedna trzecia udzielonych przezeń kredytów w poszerzonej Unii traﬁła na projekty w dziedzinie środowiska.

W skali światowej, kredyty indywidualne wyniosły 10,9 mld EUR,
z czego 10,4 mld EUR w UE 25. EBI postawił sobie za cel przeznaczenie od 30% do 35% kredytów indywidualnych w poszerzonej
Unii na projekty przyczyniające się do ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego. Wobec tego, że w 2004 roku kredyty
te osiągnęły 36% całości, cel ten został faktycznie przekroczony.
Te 10,4 mld EUR nie obejmuje projektów środowiskowych na
małą skalę realizowanych przez władze lokalne i ﬁnansowanych
z kredytów globalnych. Szacuje się, że te kredyty wyniosły kolejne 2,3 mld EUR.

Środowisko i jakość życia
Kredyty indywidualne w 2004 r.
(w milionach)

Ogółem
Środowisko naturalne
Środowisko i zdrowie
Środowisko miejskie
Środowisko regionalne i światowe

424
2 005
6 142
1 699

Kredyty indywidualne ogółem

W Bułgarii i Rumunii, krajach kandydujących, procent kredytów
środowiskowych był jeszcze wyższy. W śródziemnomorskich
krajach partnerskich kredyty indywidualne na projekty środowiskowe osiągnęły 254 mln EUR. Kolejne 100 mln EUR traﬁło
do Afryki Południowej, natomiast na Bałkany – 175 mln EUR;
wszystkie te operacje przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich.

Najważniejsze dane dotyczące kredytów na rzecz środowiska
6,1 mld EUR, to znaczy około dwóch trzecich kredytów Banku
na rzecz środowiska, zostało przeznaczonych na poprawę jakości środowiska miejskiego w Unii Europejskiej, z czego 2,3 mld
EUR przypadło na projekty dotyczące miejskiego transportu
publicznego (na przykład linii metra, kolei miejskiej i tramwajowej), a 3,2 mld EUR – na programy rewaloryzacji zabudowy
miejskiej. Projekty te były realizowane głównie przez regiony lub
duże miasta. Bank udzielił również wsparcia wielu projektom z
zakresu budownictwa czynszowego i renowacji szkół w całej
Unii Europejskiej.
W 2004 roku Bank udzielił ﬁnansowania w wysokości 2,2 mld
EUR (z czego 89% w UE 25) na projekty przyczyniające się do poprawy jakości powietrza i wody (sieci wodociągowe i sanitarne),
mające bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie. EBI przyznał kredyty na kwotę 600 mln EUR na projekty dotyczące zarządzania
odpadami stałymi i niebezpiecznymi, czyszczenia miejsc zanieczyszczonych (Tunezja) i ochrony przeciwpowodziowej (Dolna

10 378*

* ponieważ niektóre projekty mogą należeć do wielu podcelów, różnych
rubryk nie należy łączyć

Środowisko i jakość życia
Kredyty indywidualne 2000-2004: 47 mld EUR
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Środowisko naturalne

Środowisko i zdrowie

Środowisko miejskie

Środowisko regionalne i światowe

Saksonia, Niemcy), przyczyniając się w ten sposób do poprawy
zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony natury.
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W 2004 roku EBI sﬁnansował projekty w dziedzinie oszczędności
i substytucji energii na kwotę 1 mld EUR oraz udzielił kredytów
w wysokości 600 mln EUR na projekty dotyczące zrównoważonego transportu (kolei).

Zmiany klimatyczne
Na początku 2004 roku EBI zapoczątkował trzy nowe inicjatywy
w zakresie zmian klimatycznych:

•

Instrument Finansowania na rzecz Zmian Klimatycznych
(CCFF) o wartości 500 mln EUR - z czego 100 mln EUR jest
przeznaczonych na Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) i
Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI) - na wsparcie dla środków mających na celu łagodzenie zmian klimatu podjętych
przez europejskie przedsiębiorstwa uczestniczące w programie handlu emisjami UE (ETS), który został zapoczątkowany
1 stycznia 2005 roku;

•

Instrument Pomocy Technicznej na rzecz Zmian Klimatycznych (CCTAF) o wartości 10 mln EUR, mający być źródłem
dotacji warunkowych na przygotowanie projektów realizowanych w ramach mechanizmów JI i CDM;

•

Europejski Partnerski Fundusz Węglowy (EPFW), program,
którego szczegóły działania są przedmiotem obecnie toczących się rozmów pomiędzy EBI i Bankiem Światowym.

Rok 2004 był rokiem przygotowawczym, w trakcie którego
Bank opracował wytyczne operacyjne dla CCFF i CCTAF. Jeżeli chodzi o Mechanizm Czystego Rozwoju i Mechanizm
Wspólnych Wdrożeń, zidentyfikowano niewielką liczbę projektów, które powinny być źródłem kredytów węglowych,
ale zostaną one sfinalizowane najwcześniej w 2005 roku. W
2004 roku Bank Światowy i EBI ściśle współpracowały nad
utworzeniem Europejskiego Partnerskiego Funduszu Węglowego. W grudniu 2004 roku obydwa te banki podpisały porozumienie o współpracy (memorandum of understanding).
Misją EPFW będzie pomaganie państwom członkowskim UE
i wielkim przedsiębiorstwom europejskim - jako docelowym
inwestorom - w wypełnianiu zobowiązań dotyczących emisji
gazów cieplarnianych zgodnie z prawodawstwem UE i polityką
Unii w zakresie zmian klimatycznych w ramach Protokołu z
Kioto.
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Energia odnawialna
W 2003 roku Bank zrealizował już cel podwojenia części ﬁnansowania na rzecz energii odnawialnej z całości środków ﬁnansowych przeznaczonych na sektor energii (z 7% w 2002 r. do
15% w 2003 r.). Z myślą o wzmocnieniu wsparcia dla realizacji
celów polityki UE dotyczących zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, w 2004
roku Bank podjął się zwiększenia, do 2010 roku, procentowej
części kredytów na rzecz projektów energii odnawialnej do 50%
całości kredytów przeznaczonych na nowe projekty produkcji
energii elektrycznej. Do tego czasu, jeżeli utrzyma się obecna
tendencja, Bank będzie pożyczał na produkcję energii odnawialnej 700 mln EUR rocznie. Bank zamierza zwiększyć wsparcie dla
energii odnawialnej również poza Unią Europejską.
W 2004 roku kredyty na projekty energii odnawialnej osiągnęły
łączną wysokość 287 mln EUR. Ponadto zatwierdzono, ale jeszcze nie podpisano kredyty na kwotę 1 mld EUR.
W przyszłości Bank zamierza zwiększyć ﬁnansowanie na rzecz
projektów energii odnawialnej, które obejmują zastosowanie
nowych, innowacyjnych technologii pod warunkiem, że projekty te mają potencjał, aby stać się, w rozsądnym okresie czasu,
realne z gospodarczego punktu widzenia. Projekty, których
ﬁnansowanie Bank rozważa, dotyczą energii słonecznej (w tym
systemów hybrydowych), zastosowań wodoru i ogniw paliwowych, biopaliw i wykorzystania energii morskiej (energii fal i
pływów).

Inicjatywa wodna UE
EBI odgrywa aktywną rolę w Inicjatywie Wodnej UE. Szerokim celem tej inicjatywy, zapoczątkowanej na szczycie w Johannesburgu
w 2002 roku i początkowo skoncentrowanej
na Afryce, jest usprawnienie współpracy,
koordynacji, spójności polityk oraz zdolności
reagowania na zapotrzebowanie w sektorze wody w krajach AKP. Z myślą o nadaniu
wymiaru finansowego tej inicjatywie Komisja Europejska zaproponowała utworzenie
Funduszu Wodnego UE jako dedykowanego
instrumentu w ramach Umowy z Kotonu, w
celu zapewnienia ﬁnansowania na rzecz pomocy technicznej i dodatkowych inwestycji.
Pierwsza transza w wysokości 250 mln EUR
została przydzielona w listopadzie 2004 roku,
z możliwością zwiększenia wartości Funduszu
do 500 mln EUR. Bank zidentyﬁkował już pewną liczbę projektów i planów
zmierzających do zwiększenia poziomu jego aktywności w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i systemów sanitarnych. Przyczynia
się w ten sposób do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w zakresie wody
i systemów sanitarnych w krajach AKP.
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TEN – sieci europejskie
Rozwój transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i informacyjnych (TEN) ma zasadnicze znaczenie dla integracji społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej. EBI odgrywa kluczową rolę w ﬁnansowaniu TEN i sieci dostępowych.

Zaangażowanie na dużą skalę

Wartość dodana ﬁnansowania TEN

Od szczytu Rady Europejskiej w Essen w grudniu 1994 roku,
kiedy to sformułowano koncept sieci transeuropejskich (TEN) i
sporządzono listę priorytetowych TEN, Bank stał się wiodącym
źródłem bankowego ﬁnansowania dla tych ważnych sieci. EBI
udziela wsparcia dwunastu z czternastu priorytetowych projektów z zakresu transportu i ośmiu z dwunastu priorytetowych
programów z zakresu energii przyjętych w Essen. W latach 19932004 kredyty na transeuropejskie sieci transportowe osiągnęły
wartość 63 mld EUR, na transeuropejskie sieci energetyczne
– 8,2 mld EUR, a na sieci telekomunikacyjne – 18,7 mld EUR.

EBI opracował konkretne podejście do ﬁnansowania sieci transeuropejskich, które wymaga znacznych kwot pieniężnych oraz
całościowych nakładów technicznych i środowiskowych. Bank,
oprócz racjonalnego wykorzystywania swojej znacznej zdolności ﬁnansowej, skoncentrowanej na bardzo długich terminach
(25 lat lub dłużej), jest w stanie poprawić środowisko ﬁnansowe
projektu oferując warunki preﬁnansowania i spłaty dostosowane do cyklu projektu, uwzględniając wcześniejsze analizy, stosując inżynierię ﬁnansową w celu umożliwienia podziału ryzyka
między inwestorami oraz mobilizując inne źródła bankowego
ﬁnansowania (lub dotacje unijne) w celu stworzenia efektywnych pakietów ﬁnansowych.

Wsparcie EBI dla sieci transportowych w Unii Europejskiej
obejmuje wszystkie sektory. Kilka przykładów: drogi (budowa
i modernizacja dróg i autostrad w Grecji, Portugalii i Hiszpanii),
kolej (budowa linii kolejowych dużej prędkości we Francji, w
Belgii, Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i we
Włoszech), porty (rozbudowa lub modernizacja infrastruktury
portowej w Hiszpanii, Grecji, Niderlandach i Szwecji) oraz lotniska (modernizacja infrastruktury portów lotniczych we Włoszech, w Grecji, Niemczech i Irlandii).
Tą dynamiką, jaką można zauważyć w Unii Europejskiej, cechuje
się również działalność EBI poza UE. Zgodnie ze strategią określoną w ustaleniach przedakcesyjnych i na paneuropejskich konferencjach ministrów transportu na Krecie (1994 r.) i w Helsinkach (1997 r.), Bank przeznaczył ponad 40% kredytów w nowych
państwach członkowskich i krajach kandydujących z Europy
Środkowej i Wschodniej na rozwiązanie problemów komunikacyjnych. W szerszym kontekście, w ramach nowej europejskiej polityki sąsiedztwa oraz instrumentu na rzecz inwestycji i
partnerstwa eurośródziemnomorskiego (FEMIP), Bank ﬁnansuje
również projekty z zakresu transportu i energii przyczyniające
się do poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszerzoną Unią i jej sąsiadami.
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Efekt katalityczny wkładu EBI jest szczególnie widoczny w rosnącej liczbie wspieranych przezeń partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). W 2004 roku Bank podpisał kredyty na łączną kwotę
1,6 mld EUR na rzecz projektów w ramach PPP.

Europejska inicjatywa na rzecz wzrostu
EBI wziął aktywny udział w przygotowaniu europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu. Celem tej inicjatywy, zatwierdzonej przez
Radę Europejską na szczycie w Brukseli w grudniu 2003 roku,
jest wzmocnienie potencjału długoterminowego wzrostu Europy poprzez zwiększenie inwestycji w sieci transeuropejskie
(TEN) a także innowacje i R&D.
W sektorze TEN europejska inicjatywa na rzecz wzrostu pozwoliła na zidentyﬁkowanie 30 nowych projektów priorytetowych na
szacunkową kwotę ogólną 400 mld EUR. Projekty te zostały wybrane na podstawie ich wagi dla integracji rynku wewnętrznego
w poszerzonej Unii, a także stopnia dojrzałości, wykonalności
gospodarczej i ﬁnansowej, wpływu na wzrost i efektu dźwigni
wywieranego na kapitał prywatny.

Operacje EBI na rzecz transeuropejskich sieci i
korytarzy w UE 1993-2004
Przebieg priorytetowych sieci transeuropejskich (TEN)
Odcinki TEN będące przedmiotem
ﬁnansowania
Pozostała infrastruktura i sieci przynoszące korzyści
dla UE, które objęto ﬁnansowaniem
Korytarze drogowe i kolejowe w Europie Środkowej
i Wschodniej
Odcinki tych korytarzy będące przedmiotem ﬁnansowania
Drogi/ kolej
Energia elektryczna
Gaz
Lotniska
Projekt o charakterze wieloregionalnym
Centrum intermodalne
Porty
Kontrola ruchu powietrznego
Waloryzacja złóż ropy naftowej i
gazu ziemnego
Zautomatyzowany
wielopasmowy system opłat
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•

Programy poręczeń kredytowych specjalnie dostosowane do
projektów TEN na dużą skalę. W tym celu, w uzupełnieniu
gwarancji udzielanych przez EBI, europejska inicjatywa na
rzecz wzrostu przewiduje utworzenie specjalnego funduszu
gwarancyjnego dla TEN, ﬁnansowanego ze środków Wspólnoty, w celu zabezpieczenia przed tzw. ryzykiem „ramp-up”
projektu (ukończenie i uruchomienie). Komisja Europejska i
EBI obecnie kończą opracowywanie parametrów tego programu, którego zapoczątkowanie planuje się na koniec 2005
roku;

•

Wsparcie dla sekurytyzacji infrastruktury, polegające na tym,
że przedsiębiorca sprzedaje z góry przychód wygenerowany przez inwestycję w zamian za zabezpieczenie zastawem
aktywów projektu i wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez inwestora, który dostarcza kapitału. EBI uważnie
monitoruje te mechanizmy, niekiedy uczestnicząc w nich jako
inwestor lub gwarant. Następnym krokiem byłaby pomoc w
utworzeniu funduszy sekurytyzacji, aby umożliwić zajmowanie się kilkoma projektami TEN jednocześnie i podzielenie się
ryzykiem z nimi związanym. Bank prowadzi obecnie wstępne rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami (ubezpieczycielami specjalizującymi się w jednej wąskiej dziedzinie,
funduszami emerytalnymi, bankami itd.) w celu wybadania
zainteresowania rynku narzędziem tego rodzaju.

Sieci transeuropejskie
2000-2004: 38 mld EUR
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Z myślą o wsparciu dla europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu
Bank ustanowił nowy Instrument Inwestycyjny TEN (IIT), który
ma zainwestować 50 mld EUR w ten sektor do końca bieżącej
dekady, z czego połowę do końca 2006 roku, na najbardziej
zaawansowane projekty. Operacje Banku będą miały formę
konwencjonalnych kredytów długoterminowych o bardzo długich terminach spłaty i stosownych okresach karencji, a także
pionierskich instrumentów ﬁnansowych mających rozwiązać
problem ryzyka i przez to służyć jako katalizator dla inwestycji
sektora prywatnego w ﬁnansowanie sieci transeuropejskich.
Wśród tych instrumentów są przede wszystkim:

•

•
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Instrument Finansowania Strukturalnego (IFS) dysponujący
rezerwą w wysokości 500 mln EUR (z czego 100 mln EUR na
projekty w regionie Morza Śródziemnego), umożliwiający
ﬁnansowanie struktur ad hoc sektora prywatnego, państwowego lub półpaństwowego (zwłaszcza w wypadku transgranicznych projektów PPP) na zasadzie podziału ryzyka;
Instrument Kapitału Ryzyka TEN, dysponujący kwotą 90 mln
EUR. EBI utworzył ten instrument przy wsparciu z budżetu
Wspólnoty w celu wspierania projektów bezpośrednio (w wypadku projektów na bardzo dużą skalę) lub za pośrednictwem
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw kapitału podwyższonego ryzyka, w których założeniu Bank pomaga i które mogą
dostarczyć kapitału własnego dla projektów infrastruktury
transportowej oraz wywierać efekt dodatkowej dźwigni
ﬁnansowej w stosunku do ﬁnansowania oferowanego przez
banki;

Grupa EBI

Około 8 mld EUR na sieci transeuropejskie w 2004 roku
W 2004 roku kredyty podpisane na rzecz projektów TEN w poszerzonej Unii osiągnęły łączną wysokość 7,97 mld EUR.
W sektorze transportu (6,6 mld EUR) główne operacje ﬁnansowania dotyczyły:

•

budowy linii kolejowych dużej prędkości, na przykład linii
łączącej Mediolan z Neapolem (Włochy), Brukselę z Antwerpią
i Liège (Belgia) oraz nowej linii łączącej Madryt z Barceloną i
granicą francuską (Hiszpania);

•

rozwoju sieci dróg i autostrad obejmującego przede wszystkim
budowę odcinków autostrad w Irlandii, autostrady Egnatia
(Grecja), autostrady D8 pomiędzy Pragą i Dreznem w korytarzu paneuropejskim IV łączącym Berlin ze Stambułem (Republika Czeska) i w korytarzu X pomiędzy granicą austriacką

i chorwacką (Słowenia) oraz modernizację i unowocześnienie
autostrad we Francji, w Belgii i na Słowacji;

•

modernizacji infrastruktury portów lotniczych w Madrycie
(Hiszpania), Roissy (Francja), Monachium (Niemcy), Sztokholmie (Szwecja), Porto (Portugalia) i Bolonii (Włochy);

•

rozbudowy lub modernizacji infrastruktury portowej: budowy
nowego terminala kontenerowego w Rotterdamie (Niderlandy), portów handlowych w Hawrze (Francja), Aveiro (Portugalia), Barcelonie (Hiszpania) i Trelleborgu (Szwecja).

Spośród krajów kandydujących Bułgaria skorzystała z kredytu w
wysokości 20 mln EUR na budowę mostu kolejowo-drogowego w korytarzu paneuropejskim IV pomiędzy Vidin (Bułgaria) i
Calafat (Rumunia).
Kredyty na transeuropejskie sieci energetyczne (1,3 mld EUR)
umożliwiły sﬁnansowanie projektów produkcji i importu gazu
norweskiego do Zjednoczonego Królestwa, budowy i eksploatacji terminala importowego gazu ziemnego skroplonego (LNG)
w Saguncie (Hiszpania), modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu
gazu w Hiszpanii oraz wzajemnego połączenia duńskich i holenderskich sieci przesyłu gazu ziemnego na Morzu Północnym.

EBI i PPP
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi stosunkowo nowe podejście do budowy infrastruktury i świadczenia usług publicznych. Jego główna zaleta polega na
zwiększonej skuteczności i wydajności osiąganej dzięki
dzieleniu się ryzykiem związanym z projektem, które jest
ponoszone przez tych, którzy najlepiej się do tego nadają: ryzyko wykonania i ryzyko operacyjne jest ponoszone
przez podmiot prywatny, podczas gdy podmiot publiczny
bierze na siebie odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie zrównoważonych ram prawnych i ekonomicznych
przez cały czas trwania projektu. Ponadto PPP umożliwiają władzom publicznym stworzenie infrastruktury usług
publicznych przy jednoczesnym rozłożeniu ciężaru tych
inwestycji w czasie i, w niektórych przypadkach, udzielaniu zobowiązań pozabilansowych.
Przeważająca większość kredytów EBI na rzecz PPP koncentruje się w sektorze transportu (85% całości zatwierdzonych kredytów) oraz opieki zdrowotnej i edukacji
(13%).
EBI zainwestował około 17,4 mld EUR w szereg projektów
z zakresu transportu w ramach PPP, na przykład (żeby
wspomnieć tylko niektóre ważne projekty dotyczące
kolei i dróg): płatne autostrady w Portugalii, autostrady
w Hiszpanii, most Rion-Antirion w Grecji, wiadukt Millau we Francji, holenderski odcinek linii kolejowej dużej
prędkości PBKAL, most Øresund łączący Danię i Szwecję, remont londyńskiego metra oraz budowa autostrady
A2 w Polsce.
W tej dziedzinie Bank działa w bliskiej współpracy z
głównymi uczestnikami tego typu projektów: instytucjami europejskimi, władzami publicznymi i sektorem
prywatnym. Ponadto Bank ustanowił dedykowaną sekcję
między dyrekcjami, która umożliwia mu wypełnianie roli
doradczej i przekazywanie know-how na temat strukturyzacji PPP.
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Wsparcie Grupy EBI dla MŚP
Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) średnio- i długoterminowe ﬁnansowanie poprzez
kredyty globalne. Są to linie kredytowe dla pośredniczących banków lub instytucji ﬁnansowych, które następnie odpożyczają te fundusze na wsparcie dla projektów inwestycyjnych na małą skalę, często realizowanych przez MŚP zatrudniające mniej niż 250 pracowników.
W 2004 roku kredyty globalne w UE 25 wyniosły 10,7 mld EUR, z czego prawie połowa była przeznaczona dla MŚP.
Europejski Fundusz Inwestycyjny wspiera MŚP bezpośrednio, dostarczając kapitału własnego poprzez ﬁnansowanie kapitału podwyższonego ryzyka lub pośrednio, udzielając poręczeń dla portfeli kredytów dla MŚP instytucji ﬁnansowych lub publicznych instytucji
gwarancyjnych.

W ciągu ostatnich pięciu lat wsparcie Grupy EBI dla MŚP w UE
25 wyglądało następująco:

•

prawie połowa (26,7 mld EUR) z 57,6 mld EUR w kredytach
globalnych podpisanych z blisko 200 bankami partnerskimi;

•

2,3 mld EUR w formie obejmowania udziałów w 109 operacjach;

•

6,5 mld EUR w formie poręczeń dla portfeli kredytów dla MŚP
udzielonych blisko 100 bankom i wyspecjalizowanym instytucjom.

Nacisk na wartość dodaną

Trzeci ﬁlar dotyczy ﬁnansowej wartości dodanej, dla beneﬁcjentów końcowych, kredytów globalnych, czyli - innymi słowy
- stóp procentowych i terminów spłaty proponowanych MŚP i
innym promotorom projektów. W 2004 roku Bank kontynuował
politykę dywersyﬁkacji banków pośredniczących w celu pobudzenia konkurencji korzystnej dla beneﬁcjentów końcowych.
Zwracał także szczególną uwagę na stosowane przez banki partnerskie mechanizmy, których celem jest informowanie beneﬁcjentów końcowych o zaangażowaniu EBI i zapewnienie, żeby
uzyskali znaczące korzyści ﬁnansowe z oferowanych przezeń
korzystnych warunków.

Trzy ﬁlary wartości dodanej, jakie EBI stosuje do kredytów indywidualnych, są w równym stopniu istotne dla kredytów globalnych.

System ﬁnansowania MŚP w nowych państwach
członkowskich

Pierwszy ﬁlar, dotyczący zgodności działalności w zakresie kredytów globalnych z celami priorytetowymi Unii Europejskiej,
odgrywa decydującą rolę w alokacji funduszy EBI dla pośredników ﬁnansowych i beneﬁcjentów końcowych. Dlatego też
kredyty globalne były przeznaczone przede wszystkim na MŚP,
rozwój regionalny (ponad 60% w 2004 r.), ochronę środowiska
oraz badania i innowacje.
W przypadku kredytów globalnych drugi ﬁlar wartości dodanej,
czyli solidność projektu, dotyczy głównie zdolności pośrednika do
zarządzania kredytem według ustalonego zestawu kryteriów, zgod-
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nie z celami Banku. Zwraca się szczególną uwagę na ocenę i wybór
banków partnerskich, co pomaga w zapewnieniu, żeby fundusze
Banku były wykorzystywane w możliwie najlepszy sposób.

Grupa EBI

W 2004 roku w ramach partnerstwa pomiędzy EBI i Komisją
Europejską (System Finansowania MŚP) na ﬁnansowanie około
900 projektów na małą i średnią skalę poprzez kredyty globalne
w nowych państwach członkowskich przeznaczono 44 mln EUR
w kredytach i blisko 4 mln EUR w dotacjach. W następstwie
sukcesu tego programu EBI znowu połączył siły z Komisją, aby
utworzyć Instrument Finansowania Infrastruktury Miejskiej, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju projektów infrastruktury
lokalnej na małą skalę w regionach nowych państw członkowskich graniczących z dawną UE 15. W 2004 roku sﬁnansowano
pierwsze dwadzieścia takich projektów.

EFI
Nowy produkt: kredyty mid-cap
W uzupełnieniu oferty kredytów globalnych, w 2004
roku EBI zapoczątkował nowy produkt: kredyty mid-cap,
skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw średniej
wielkości – większych niż MŚP, ale zatrudniających mniej
niż 3000 pracowników. Kredyty mid-cap to kredyty
grupowe udzielane za pośrednictwem pośredników
finansowych. Projekty finansowane z kredytów midcap są weryfikowane ex ante przez pośrednika, który
przedstawia EIB raport na temat wykonalności inwestycji
pod względem ekonomicznym, technicznym, ﬁnansowym
i środowiskowym.
Jednym z celów kredytów mid-cap jest zapełnienie
luki pomiędzy kredytami globalnymi i bezpośrednimi
kredytami indywidualnymi na rzecz dużych projektów.
Stało się to konieczne zwłaszcza odkąd EBI dostosował
swoją definicję małych i średnich przedsiębiorstw do
deﬁnicji Komisji Europejskiej, obniżając maksymalny próg
zatrudnienia w ﬁrmach uznawanych za MŚP z 500 do
250 pracowników. Kredyty mid-cap umożliwiają Bankowi
oferowanie pośrednich kredytów przedsiębiorstwom
wyłączonym według nowej deﬁnicji z kategorii MŚP, o
ile realizowane przez nich projekty spełniają kryteria
kwaliﬁkacyjne EBI.
Pierwsze dwa kredyty mid-cap zostały podpisane pod
koniec 2004 r.: bankowi CCF (dawniej Crédit Commercial
de France) został udzielony kredyt na kwotę 100 mln EUR
na ﬁnansowanie inwestycji w Francji promujących rozwój
regionalny, inicjatywę i2i, ochronę środowiska i kapitał
ludzki; natomiast Polska Norddeutsche Landesbank
otrzymał kredyt w wysokości 50 mln EUR na projekty
z zakresu rozwoju regionalnego, inicjatywy i2i i energii
w Polsce. Bank spodziewa się, że w 2005 zostanie
zrealizowanych więcej takich operacji.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, którego EBI jest głównym
udziałowcem (blisko 60%) wraz z Komisją Europejską (30%),
grupą banków i innych instytucji finansowych, specjalizuje
się w kapitale podwyższonego ryzyka, poręczeniach dla MŚP
oraz usługach doradczych. EFI działa za pośrednictwem około
350 pośredników finansowych, wykorzystując środki własne
lub środki powierzone mu przez EBI, Komisję Europejską i, od
niedawna, niemieckie ministerstwo gospodarki i pracy. Fundusz
ma podwójny cel: przede wszystkim przyczynianie się do realizacji celów polityki Unii Europejskiej, ale także zapewnianie
swoim udziałowcom zysków ﬁnansowych. Na koniec 2004 roku
globalny portfel operacji EFI wynosił 10,5 mld EUR.
Od 2000 roku, dzięki środkom Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Fundusz zmobilizował około 4 mld EUR na inwestycje z
udziałem kapitału podwyższonego ryzyka w szybko rozwijające
się innowacyjne MŚP, w ten sposób wspierając strategię lizbońską. EFI wspiera również innowacje dzięki projektowi przyśpieszenia transferu technologii, ustanowionemu we współpracy z
Komisją Europejską i EBI w celu zlikwidowania luki dotyczącej
ﬁnansowania wczesnego etapu rozwoju (seed ﬁnancing). W tym
kontekście Fundusz stworzył narzędzie inwestycyjne nowego
typu zajmujące się ﬁnansowaniem komercjalizacji wyników badań naukowych.

Operacje z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka EFI
W 2004 roku operacje z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka wyniosły 358 mln EUR, w 15 transakcjach we Włoszech, w Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie i Niemczech, a także
pewnej liczbie operacji w nowych państwach członkowskich.
W związku z obecną sytuacją na rynku kapitału podwyższonego
ryzyka, udział inwestorów prywatnych pozostaje sporadyczny.
Stabilna obecność EFI na rynku uwydatnia wagę ﬁnansowania państwowego w okresie trudności, jakie przeżywa rynek.
Fundusz pomaga w przyciąganiu ﬁnansowania sektora prywatnego, przede wszystkim dlatego, że zwraca szczególną uwagę
na wartości i dobre zarządzanie MŚP.

Sprawozdanie z działalności 2004
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W 2004 roku EFI poszerzył zasięg swojej polityki inwestycyjnej
o fundusze średniego i późniejszego etapu, ale jego portfel nadal koncentruje się na technologiach wczesnego etapu (przede
wszystkim TIT oraz naukach przyrodniczych).

Poręczenia dla MŚP
Drugą dziedziną działalności EFI jest udzielanie poręczeń dla
portfeli kredytów dla MŚP instytucji ﬁnansowych lub publicznych instytucji gwarancyjnych. Fundusz oferuje dwie główne
linie produktów w zakresie poręczeń: poprawę jakości kredytowej (sekurytyzację) oraz ubezpieczenie/ reasekurację kredytu
(również dla mikrokredytów).
W 2004 roku EFI udzielił 40 poręczeń na łączną kwotę 1,45 mld
EUR. Kwota ta obejmuje 750 mln EUR w ramach Wieloletniego
Programu na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (MAP)
- mandatu zarządzanego przez EFI w imieniu Komisji Europejskiej. Szczególną cechą tego programu jest to, że zachęca fundusze poręczeń kredytowych (lub banki, w krajach gdzie nie
ma takich funduszy), aby pożyczały więcej MŚP lub pożyczały
na lepszych warunkach czy też ograniczały wymogi dotyczące
zabezpieczeń, w zamian za co EFI przejmuje część oczekiwanych
strat do ustalonego pułapu. W 2004 roku liczba takich operacji
w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących
była szczególnie duża.
Operacje poprawy jakości kredytowej (697 mln EUR) zwiększają
dostęp MŚP do ﬁnansowania poprzez zaciąganie kredytów, ułatwiając transfer ryzyka od banków otwierających akredytywę do
rynku kapitałowego za pośrednictwem sekurytyzacji.
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Działalność doradcza EFI
Nowa działalność doradcza została zapoczątkowana pod koniec
2002 roku i polega na oferowaniu instytucjom pomocy technicznej i usług doradczych, przy czym EFI czerpie ze swojego
doświadczenia w kapitale podwyższonego ryzyka i poręczeniach dla portfeli kredytów dla MŚP. Celem tej działalności jest
stworzenie korzystnych mechanizmów inwestycyjnych i poprawa dostępu MŚP do źródeł ﬁnansowania.

Współpraca
z sektorem bankowym
Grupa EBI działa w bliskiej współpracy z sektorem bankowym,
zarówno jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów na rynkach kapitałowych jak i udzielanie kredytów oraz poręczeń.

W ramach tej współpracy Grupa oferuje całą gamę zróżnicowanych i skutecznych produktów ﬁnansowych.
Kredyty globalne EBI, jako ważny środek promowania inwestycji na mniejszą skalę, są obecnie oferowane za pośrednictwem
około 200 banków i innych instytucji ﬁnansowych w UE i poza
nią. Oprócz wpływu na rozwój lokalnego sektora ﬁnansowego,
umożliwiają MŚP i władzom lokalnym utrzymywanie bliskich więzi z bankami. Paleta kredytów globalnych zostanie poszerzona o
banki regionalne (w odpowiedzi na cel wspierania inwestycji w
słabo rozwiniętych regionach) i bardziej wyspecjalizowanych pośredników, na przykład w sektorze środowiska, audiowizualnym
i wysokich technologii.
EBI współﬁnansuje również projekty na średnią i większą skalę.
Fundusze EBI, przeważnie długoterminowe i niekiedy przyjmujące formę strukturyzowanego lub pośredniego ﬁnansowania, jako
uzupełnienie środków oferowanych przez sektor bankowy, służą
do dywersyﬁkacji źródeł i rodzajów funduszy dostępnych dla
przedsiębiorstw, w ten sposób optymalizując ich plany rozwoju.
EBI, w ramach wysiłków zmierzających do poszerzenia gamy
swoich produktów, aby sprostać potrzebom ekonomicznym, we
współpracy z partnerami z europejskiego sektora bankowego
wprowadził również grupowe kredyty mid-cap, dostosowane dla
ﬁrm średniej wielkości, udzielane za pośrednictwem pośredników
ﬁnansowych.
EBI, działając zarówno w Unii jak i poza nią, jest dobrze przygotowany do, we współpracy z sektorem bankowym, wspierania
strategii grupowych wielkich przedsiębiorców przez promowanie
ich projektów w UE oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w krajach trzecich.
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Kapitał ludzki
Finansowanie inwestycji w sektorach opieki zdrowotnej i edukacji jest jedną z dziedzin działalności EBI od 1997 roku, kiedy to Rada
Europejska na szczycie w Amsterdamie zwróciła się do Banku o poszerzenie zakresu kredytowania o kapitał ludzki. Operacje tego typu,
początkowo ograniczone do państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały stopniowo rozciągnięte na ówczesne kraje kandydujące,
Bałkany Zachodnie, kraje regionu Morza Śródziemnego, AKP i Afrykę Południową.

Finansowanie kapitału ludzkiego, na który w 2004 roku w
UE 25 udzielono kredytów o wartości ponad 4,4 mld EUR, stało
się jednym z priorytetów Banku. Na inwestycje na małą i średnią
skalę w kapitał ludzki przypadło, jak się szacuje, dodatkowe
1,1 mld EUR w kredytach globalnych.
EBI zwykle udziela kredytów na rzecz infrastruktury materialnej
wspierającej kapitał ludzki – szkoły, uniwersytety (nauczanie i
badania naukowe), laboratoria, kliniki, szpitale oraz sieci opieki
podstawowej i socjalnej. Zwiększa się jednak również wysokość
nakładów na inwestycje niematerialne, takie jak programy kredytów studenckich czy R&D na uniwersytetach i w szpitalach.
Najważniejsze z 36 projektów sﬁnansowanych w 2004 roku to:

•

budowa kliniki regionalnej dla matek z dziećmi w Linzu, Austria (20 mln EUR),

•

budowa szkół i żłobków w Vantaa, Finlandia (12 mln EUR),

•

budowa ośrodków opieki społecznej dla starców i niepełnosprawnych w Kraju Basków, Hiszpania (36 mln EUR).

Bank współpracuje blisko z Komisją Europejską w sektorach
zdrowia i edukacji. Utrzymuje również bliskie kontakty z OECD
w kwestiach związanych z edukacją. Wspólnie z Bankiem Światowym opublikował raport sektorowy o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce (patrz ramka). Jeżeli chodzi o sektor zdrowia,
EBI jest członkiem założycielem Europejskiego Obserwatorium
Systemów Opieki Zdrowotnej (wraz ze Światową Organizacją
Zdrowia, Bankiem Światowym, rządami, organizacjami pozarządowymi itp.) oraz Sieci Infrastruktury Opieki Zdrowotnej UE.
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EBI i Bank Światowy o polskim szkolnictwie wyższym
W 2004 roku EBI i Bank Światowy opublikowały raport „Szkolnictwo wyższe w
Polsce”. Głównym celem tej wspólnej analizy było omówienie ważnych problemów
dotyczących świadczenia szkolnictwa wyższego w Polsce oraz udzielenie zaleceń
w sprawie poprawy jakości i dostępności usług edukacyjnych.
Chociaż od wczesnych lat 90-tych poczyniono znaczne postępy w dostosowaniu
polskiego systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki otwartej na
konkurencję w zakresie kapitału ludzkiego, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia,
aby dostosować ten system do wymogów globalnie konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy i zmieniających się potrzeb rynku pracy w zakresie nowoczesnego kapitału ludzkiego.
Autorzy raportu zalecają, aby położyć większy nacisk na kształcenie w dyscyplinach naukowych oraz know-how techniki i przedsiębiorczości. Ponadto system
edukacji i szkolenia powinien wyposażać absolwentów w takie kompetencje i
umiejętności życiowe jak umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do
pracy zespołowej, znajomość zagadnień komunikacyjnych i technologicznych a
także umiejętności biznesowe i zdolność do podejmowania ryzyka, niezbędna w
przedsiębiorczości.
Przygotowanie tego raportu, jak zwykle w wypadku operacji EBI, było związane
z realizacją programu inwestycyjnego. W 2003 roku EBI udzielił Polsce pożyczki
ramowej na kwotę 500 mln EUR, której znaczna
część była przeznaczona na wsparcie dla sektorów
edukacji oraz badań naukowych i rozwoju. Raport
ten identyﬁkuje dziedziny i działania kwaliﬁkujące
się do współﬁnansowania, w celu przyśpieszenia
reform oraz modernizacji szkolnictwa wyższego i
uniwersyteckich badań naukowych/ rozwoju.
Jest to pierwsza analiza sektorowa przeprowadzona wspólnie przez EBI i Bank Światowy. Jest dobrym przykładem na to, jak dwa współpracujące
ze sobą banki mogą przyczynić się do rozwoju
kapitału ludzkiego w danym kraju.
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FEMIP: wzmocnienie
współpracy w regionie Morza Śródziemnego
Instrument na rzecz inwestycji i partnerstwa eurośródziemnomorskiego (FEMIP) pomaga dziesięciu śródziemnomorskim krajom partnerskim Unii Europejskiej (MPC) w sprostaniu wyzwaniom modernizacji gospodarczej i społecznej oraz zwiększonej integracji regionalnej w perspektywie ustanowienia, do 2010 roku, eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu.
W 2004 roku kredyty w ramach FEMIP osiągnęły 2,2 mld EUR. Był to również pierwszy rok, kiedy śródziemnomorskim krajom partnerskim przyznano dotacje w ramach Funduszu Wsparcia Pomocy Technicznej FEMIP.

Kraje śródziemnomorskie
Kredyty przyznane w 2004 roku
(w milionach)

Ogółem
Egipt
Turcja
Maroko
Syria
Tunezja
Liban
Jordania
Algieria
Wszystkie kraje
śródziemnomorskie
Region Morza Śródziemnego

688
655
241
200
184
105
100
13

z czego
kapitał
ryzyka

10

4

4

2 190

14

to wyzwanie i prośba Rady została w całości zrealizowana w
trakcie 2004 roku.
Do instrumentów ﬁnansowych aktualnie dostępnych dla państw
regionu Morza Śródziemnego dodano Specjalne Ramy Finansowe FEMIP (SFE) o wartości 100 mln EUR z rezerw Banku, aby
rozszerzyć operacje w formule podziału ryzyka do wysokości
500 mln EUR. Operacje w ramach SFE umożliwią Bankowi sﬁnansowanie niektórych operacji na rzecz sektora prywatnego w
MPC, których proﬁl ryzyka jest wyższy niż w wypadku „standardowych” operacji EBI.
Pod koniec 2004 roku ustanowiono również Fundusz Powierniczy
FEMIP o wartości 30 mln EUR, którego celem jest ﬁnansowanie
programów pomocy technicznej typu „upstream” i operacji z
kapitału ryzyka w tym regionie. Fundusz Powierniczy częściowo
uzupełnia środki dostępne w ramach Funduszu Wsparcia Pomocy Technicznej FEMIP, który został utworzony w 2003 roku i stał
się w pełni operacyjny w 2004 roku. Celem tego funduszu jest
wspieranie promotorów regionu Morza Śródziemnego w przygotowaniu i realizacji projektów. W latach 2003-2006 Fundusz
Wsparcia Pomocy Technicznej FEMIP otrzyma całkowitą kwotę
w wysokości 105 mln EUR z budżetu programu MEDA UE.

Silne wsparcie polityczne i ﬁnansowe
Projekt ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy Unią
Europejską i MPC wymaga nie tylko silnego wsparcia finansowego, ale również mocnego zaangażowania politycznego. Z
tego powodu, i w uznaniu sukcesu operacyjnego, jaki odniósł
FEMIP w pierwszym roku swego działania, w listopadzie 2003
roku Rada ECOFIN zwróciła się do Banku z prośbą o dalsze
wzmocnienie tego instrumentu. Bank szybko odpowiedział na
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Innym aspektem „wzmocnionego” FEMIP jest pogłębienie dialogu na temat reformy strukturalnej w regionie, niezbędnej do
usprawnienia środowiska operacyjnego sektora prywatnego
oraz koordynacji między projektem i donatorem. W tym celu
w 2004 roku ustanowiono Komitet Ministrów Finansów, spotykający się raz w roku. Jego dopełnieniem jest przygotowawczy
zespół ekspertów wysokiego szczebla zbierający się dwa razy
w roku.

Sukces operacyjny w regionie
FEMIP został ustanowiony w 2002 roku w celu zapewnienia
bezpośredniego wsparcia finansowego dla sektora prywatnego oraz stworzenia „przyjaznego środowiska” dla rozwoju
tego sektora.
W 2004 roku ponad jedna trzecia kredytów (760 mln EUR) w
ramach FEMIP została przeznaczona na rozwój sektora prywatnego w regionie, a pozostała część – na wsparcie dla rozwoju
infrastruktury. Cele FEMIP zostały zatem w pełni zrealizowane.
Wsparcie dla sektora prywatnego przyjęło formę:

•
•

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Algierii i Egipcie,
kredytów globalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
w Egipcie, Libanie, Tunezji i Turcji.

Kredyty na rzecz infrastruktury zostały przeznaczone przede
wszystkim na sektor energii (768 mln EUR), transport (660 mln
EUR) oraz ochronę środowiska (190 mln EUR). Bardziej konkretnie, kredyty w ramach FEMIP zostały przyznane na:

Pierwsze posiedzenie Komitetu Ministrów, z udziałem ministrów
gospodarki i ﬁnansów Unii Europejskiej i MPC, odbyło się w
czerwcu 2004 roku w Aleksandrii w Egipcie. W celu przygotowania następnego posiedzenia, zaplanowanego na czerwiec 2005
roku w Maroku, odbyły się dwa spotkania zespołu ekspertów
wysokiego szczebla, w październiku 2004 roku w Amsterdamie
i na początku 2005 roku w Luksemburgu. Przewiduje się, że z
czasem te posiedzenia ministrów przekształcą się w „śródziemnomorską Radę ECOFIN”.

•

produkcję energii i przesył/ dystrybucję gazu w Egipcie, Jordanii, Maroku i Syrii,

•

usprawnienie infrastruktury transportowej w Egipcie, Tunezji
i Turcji,

•

zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie wody w Libanie, Maroku
i Tunezji.

Do końca roku podpisano również 20 umów z wyspecjalizowanymi konsultantami w ramach Funduszu Wsparcia z Pomocy
Technicznej FEMIP, na łączną kwotę 13,8 mln EUR. Środki te
przeznaczono głównie na sﬁnansowanie analiz mających dać
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zwiększyć skuteczność inwestycji w ochronę środowiska, infrastrukturę i kapitał ludzki.

Czwartym i ostatnim aspektem „wzmocnionego” FEMIP było
ustanowienie stałej ﬁzycznej obecności Banku w regionie Morza
Śródziemnego, w celu wsparcia działalności operacyjnej w MPC.
Pierwsze biuro „regionalne” EBI, głównie na potrzeby krajów
Bliskiego Wschodu, zostało otwarte w 2003 roku w Kairze. Pod
koniec roku 2004 zainaugurowano działalność pierwszego biura „lokalnego” w Tunisie, natomiast otwarcie drugiego takiego
biura planuje się na połowę 2005 roku w Rabacie.
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Przyszłość FEMIP
Rada ECOFIN, zwracając się do Banku o wzmocnienie FEMIP
zaledwie rok po jego zapoczątkowaniu podkreśliła rolę,
jaką odgrywa EBI w budowaniu partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Od utworzenia FEMIP w 2002 roku wysokość kredytów udzielanych przez Bank w ramach tego instrumentu sięga
rzędu 2 mld EUR rocznie i stale rośnie. Zakres instrumentów ﬁnansowych dostępnych dla Banku w regionie został poszerzony, a
dialog pomiędzy Unią Europejską i MPC – zintensyﬁkowany.
Pod koniec 2006 roku, na podstawie oceny dokonań „wzmocnionego” FEMIP i w następstwie konsultacji z MPC Rada Europejska
podejmie decyzję, czy program ten powinien być kontynuowany w obecnej formie.

Kraje śródziemnomorskie
2000-2004: 8 mld EUR
$ #)"
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FEMIP wspiera budownictwo czynszowe w Maroku
W 2004 roku w Maroku Bank podpisał pierwszy kredyt na budownictwo
czynszowe w regionie Morza Śródziemnego. Kwota 71 mln EUR ma przyczynić się do likwidacji dzielnic nędzy, poprawy standardu życia mieszkańców slumsów poprzez zapewnienie im podstawowych udogodnień
oraz rozwiązania problemu braku mieszkań czynszowych w Maroku.
Projekt ten jest realizowany w ramach programu „Miasta bez slumsów”, którego celem jest budowanie
100 tysięcy tanich mieszkań rocznie. FEMIP opracował skoordynowane podejście wspólnie z Francuską
Agencją Rozwoju (Agence française de Développement – AFD), która obecnie przygotowuje program
uzupełniający; Bankiem Światowym, który pracuje nad projektem wsparcia reform instytucjonalnych w
tym sektorze oraz Komisją Europejską, która włączyła likwidację dzielnic nędzy do swoich priorytetów
na lata 2005 i 2006.
Dzięki temu projektowi FEMIP przyczyni się do osiągnięcia jednego z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ,
a mianowicie zapewnienia równowagi ekologicznej w drodze znaczącej poprawy warunków życia co
najmniej 100 mln mieszkańców slumsów do 2020 roku.
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Współpraca z innymi krajami partnerskimi
W szerszym kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie pomocy i współpracy na rzecz rozwoju, EBI ﬁnansuje projekty na całym
świecie: w krajach Afryki, Karaibów i Pacyﬁku, w Afryce Południowej, na Bałkanach Zachodnich i w Rosji, a także w Azji i Ameryce Łacińskiej. W ramach przygotowań krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej, Bank ﬁnansuje również projekty w Rumunii
i Bułgarii.

Kraje Afryki, Karaibów i Pacyﬁku (AKP)
oraz kraje i terytoria zamorskie (KTZ)
Od 2003 roku operacje Banku w krajach AKP są przeprowadzane
w ramach Umowy z Kotonu między krajami AKP i UE, która przewiduje 1,7 mld EUR w kredytach ze środków własnych Banku
i 2,2 mld EUR z instrumentu inwestycyjnego ﬁnansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju i zarządzanego przez Bank
w latach 2003-2007. W ramach instrumentu inwestycyjnego
EBI dysponuje całą gamą instrumentów podziału ryzyka jako
część strategii skoncentrowanej na wsparciu dla sektora prywatnego oraz projektów infrastrukturalnych sektora państwowego,
które ułatwiają inwestycje sektora prywatnego. Instrument inwestycyjny jest funduszem odnawialnym, to znaczy zwrot jego
nakładów inwestycyjnych jest reinwestowany w nowe projekty
w krajach AKP.

W 2004 roku ﬁnansowanie EBI dla krajów AKP osiągnęło łączną
sumę 440 mln EUR, z czego 337 mln EUR w ramach instrumentu
inwestycyjnego. 185 mln EUR traﬁło do sektora prywatnego
lub podmiotów handlowych sektora państwowego, a 255 mln
EUR przyznano sektorowi ﬁnansowemu (banki, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka i fundusze mikroﬁnansowania)
na wsparcie dla MŚP, które, w większości, należą do sektora
prywatnego.

Najważniejsze operacje:

•

Podpisano kredyt na kwotę 90 mln EUR z instrumentu
inwestycyjnego na ustanowienie European Financing
Partners SA (EFP), ﬁrmy z siedzibą w Luksemburgu.
Jest to wspólne przedsięwzięcie EBI i EDFI (bilateralnych europejskich instytucji ﬁnansowania rozwoju),
którego celem jest ﬁnansowanie projektów sektora
prywatnego w krajach AKP.

•

Objęto udziały na kwotę 8 mln USD w drugim Afrykańskim Funduszu Górniczym (African Lion Mining Fund)
wspólnie z Proparco (Francja), AuSelect Limited
(Australia) i Investec Bank Limited (Afryka Południowa), między innymi w celu wsparcia ﬁrm górniczych
na wczesnym etapie rozwoju.

•

Podpisano operacje na kwotę 54,6 mln EUR z Zachodnioafrykańskim Bankiem Rozwoju, w tym instrument
gwarancyjny o wartości 25 mln EUR. Jest to pierwsza
taka operacja ﬁnansowana z instrumentu inwestycyjnego.

Kredyty przyznane w 2004 roku
(w milionach)

Afryka
Zachodnia
Po ł u d n i owa i O ce a n
Indyjski
Wschodnia
Środkowa i Równikowa
Karaiby
Region Pacyﬁku
Wieloregionalne
AKP-KTZ

Ogółem

z czego
kapitał
ryzyka

295
147

247
122

81

67

57
10
33
12
100

48
10
25
6
100

440

378
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•

W Mauretanii ﬁrma Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) otrzymała kredyt w wysokości 22,5 mln
EUR przeznaczony na nową elektrownię. Bank objął
również udziały w wysokości 5 mln USD w przedsiębiorstwie, które ma przeprowadzić studium wykonalności dotyczące poszukiwania nowych złóż rudy
żelaza w tym regionie.

stwa. We Vlore (Albania) Bank sﬁnansował budowę elektrowni
mającej przynieść korzyści dla całego systemu energetyki na
Bałkanach.
W najbliższych latach EBI będzie nadal udzielał wsparcia dla
odbudowy i modernizacji infrastruktury regionalnej i miejskiej
(transport, energia i środowisko). Zwiększeniu ma ulec wsparcie

W 2004 roku podjęto poważne prace przygotowawcze
w celu otwarcia nowych przedstawicielstw EBI w Dakarze (Senegal) na Afrykę Zachodnią, w Nairobi (Kenia)
na Afrykę Wschodnią i Środkową oraz w Pretorii (Afryka
Południowa) na południową Afrykę i region Oceanu Indyjskiego. Przedstawicielstwa te rozpoczęły działalność
na początku 2005 roku. Obecnie rozważa się możliwość
otwarcia podobnych biur w regionie Morza Karaibskiego
i Pacyﬁku.

Afryka Południowa
EBI udzielił kredytu w wysokości 100 mln EUR na projekt Berg
Water – ważny program inwestycyjny mający zapewnić i poprawić zaopatrzenie w wodę dla 3,2 mln mieszkańców aglomeracji
Kapsztadu.

Bałkany Zachodnie
W 2004 roku na Bałkanach Zachodnich EBI udzielił kredytów na
rekordową sumę 461 mln EUR. W Chorwacji oraz w Serbii i Czarnogórze Bank wsparł inwestycje w infrastrukturę transportową
w celu usprawnienia połączeń z Unią Europejską. W Chorwacji
udzielił pierwszej pożyczki ramowej dla władz lokalnych na realizację programów z zakresu ochrony środowiska. W Serbii i
Czarnogórze wsparcie otrzymały małe i średnie przedsiębior-
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Bałkany
Kredyty przyznane w 2004 roku

(w milionach)

Ogółem
Serbia i Czarnogóra
Chorwacja
Albania

226
195
40

Bałkany

461

dla sektora prywatnego; więcej kredytów zostanie skierowanych na inwestycje w projekty z zakresu opieki zdrowotnej i
edukacji.

Rosja
Działalność EBI w Rosji jest obecnie regulowana pierwszym
mandatem umożliwiającym udzielanie kredytów do wysokości
100 mln EUR na projekty z zakresu ochrony środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w rejonie Sankt Petersburga
i Kaliningradu. W 2003 roku Bank podpisał kredyt na projekt
oczyszczania ścieków w Sankt Petersburgu. Projekt ten był
współﬁnansowany przez EBOR i Nordycki Bank Inwestycyjny.
W 2004 roku zatwierdzono drugi kredyt, na sﬁnansowanie budowy zapory przeciwpowodziowej w Sankt Petersburgu; jego
podpisanie spodziewane jest w trakcie 2005 roku.

W grudniu 2004 roku Rada ECOFIN udzieliła Bankowi nowej
wspólnotowej gwarancji na pokrycie dodatkowych operacji kredytowania do wysokości 500 mln EUR w Rosji, na Białorusi, w
Mołdawii i na Ukrainie.

Wizyta Jego Ekscelencji dr Bingu wa Mutharika, prezydenta Malawi

Azja i Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska i Azja
Kredyty przyznane w 2004 roku

W 2004 roku kredyty EBI na projekty w Azji i Ameryce Łacińskiej
osiągnęły wysokość 233 mln EUR, z czego 167 mln EUR przypadło na trzy projekty w Ameryce Łacińskiej (w Brazylii, Meksyku i
Panamie), a 66 mln EUR – na dwa projekty na Filipinach. Celem
kredytów EBI jest wzmacnianie międzynarodowej obecności
europejskich ﬁrm i banków poprzez wspieranie projektów, które
przynoszą obopólne korzyści zarówno krajom Azji i Ameryki
Łacińskiej jak i Unii Europejskiej. Od rozpoczęcia operacji w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej w 1993 roku, Bank podpisał blisko
80 kredytów na łączną kwotę ponad 3,5 mld EUR.
(w milionach)

Ogółem
Ameryka Łacińska
Meksyk
Brazylia
Panama
Azja
Filipiny

167
70
57
41
66
66

Ameryka Łacińska i Azja

233

Kraje kandydujące
W 2004 roku kredyty EBI dla Bułgarii i Rumunii osiągnęły wartość
119 mln EUR. Bank wsparł inwestycje na małą skalę, zwłaszcza
inwestycje dokonywane przez MŚP, poprzez kredyty globalne na
łączną kwotę 20 mln EUR w Bułgarii i 50 mln EUR w Rumunii.
W Bułgarii Bank udzielił kredytu w wysokości 20 mln EUR na
budowę mostu kolejowo-drogowego na Dunaju. W Rumunii na
ﬁnansowanie projektów z zakresu infrastruktury miejskiej w sektorze wody Bank przeznaczył kredyt w wysokości 29 mln EUR.
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EBI – czołowy emitent międzynarodowy
Strategia pozyskiwania funduszy umożliwiła Bankowi znaczne zwiększenie wolumenu emisji, który w stosunku do 2003 roku wzrósł
o 18%, osiągając 50 mld EUR. Bank odegrał również rolę pioniera, przede wszystkim rozwijając nowe sektory emisji długoterminowej,
zapoczątkowując emisję o ratingu AAA w nowych walutach i ożywiając uśpione segmenty rynku. Wsparcie ze strony powiększonej
grupy suwerennych udziałowców UE - podstawa najwyższej oceny wiarygodności kredytowej (AAA) Banku - jest nadal fundamentem
jego pozycji jako skonsolidowanego europejskiego emitenta suwerennego. Pozytywne przyjęcie, z jakim w 2004 roku spotkała się na
rynku działalność Banku w zakresie pozyskiwania funduszy, jest dowodem na to, że jego pozycja uległa wzmocnieniu.

Przegląd wyników
Kredyty zaciągnięte podpisane w 2004 r.
(w milionach EUR)
Przed swapami
EUR

17 373

Po swapach

34,8%

CZK

44,8%

522

1,0%

GBP

9 583

19,2%

5 497

11,0%

HUF

880

1,8%

77

0,2%

MTL

23

0,0%

PLN

203

0,4%

251

0,5%

SEK

329

0,7%

165

0,3%

SIT

17

0,0%

28 408

57%

28 868

58%

AUD

1 065

2,1%

BGN

51

0,1%

CAD

193

0,4%

HKD

67

0,1%

Ogółem w
UE 25

1 418

2,8%

NZD

329

0,7%

USD

17 863

35,8%

20 777

41,7%

ZAR

474

0,9%

220

0,4%

Ogółem
poza UE

21 460

43%

20 997

42%

Ogółem

49 868

100%

49 865

100%

JPY

38

22 355
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Bank pozyskał 50 mld EUR w drodze 282 transakcji w 15 walutach. Na emisję w EUR (17,4 mld EUR lub 35% całości pozyskanych funduszy) i w USD (22 mld USD / równowartość w EUR:
17,9 mld lub 36%) przypadła największa część operacji (przed
swapami). Wolumen pozyskanych funduszy w GBP osiągnął
6,5 mld, czyli 19% całości (równowartość w EUR: 9,6 mld). Na
główne trzy waluty Banku: EUR, GBP, USD przypadło zatem 90%
całości pozyskanych funduszy. Bank kontynuował silną dywersyﬁkację walut, emitując obligacje w 12 dodatkowych walutach
(10% pozyskanych funduszy), a mianowicie w walutach nowych
państw członkowskich (HUF, MTL, PLN, SIT) i krajów kandydujących (BGN), walucie innego kraju UE (SEK) oraz walutach Japonii
(JPY), krajów Azji/ Pacyﬁku (AUD, HKD, NZD), Kanady (CAD) i
Afryki Południowej (ZAR).
Globalny wolumen emisji w EUR był stabilny (17,4 mld EUR),
ale odnotowano silny wzrost emisji celowej, do wysokości
4,7 mld EUR (w porównaniu do 0,8 mld EUR w 2003 roku). Ten
znaczny wzrost globalnego wolumenu pozyskanych funduszy
był spowodowany głównie wzrostem emisji w USD (o 62% do
22 mld USD, co stanowi wzrost o 44% liczone w EUR) i w GBP
(o 33% do 6,5 mld GBP / 9,6 mld EUR). Zarówno w USD jak i
w GBP głównym źródłem wzrostu była emisja benchmarkowa,
której wolumen co najmniej uległ podwojeniu w stosunku do
ubiegłego roku (do 14,5 mld USD i 5,9 mld GBP, odpowiednio).
Również w USD wzrost emisji strukturyzowanej był znaczny, ulegając podwojeniu (do 5,1 mld USD). Globalny wolumen emisji
strukturyzowanej zwiększył się do równowartości 9,9 mld EUR
(w 2003 r.: 9,3 mld EUR) w drodze 147 transakcji.

Spójna i innowacyjna strategia
W strategii pozyskiwania funduszy EBI wykazywał się nadal
konsekwencją i innowacyjnością. W wypadku emisji benchmarkowych EBI zwracał szczególną uwagę na jakość wykonania i wyniki obligacji na rynku wtórnym, co pomogło im w
utrzymaniu pozycji stabilnych walorów i pozwoliło Bankowi na
kontynuowanie dużych i płynnych emisji benchmarkowych w
trzech głównych walutach. Bank pozostał również otwarty na
możliwości celowych emisji podstawowych (tzw. plain vanilla)
oraz emisji strukturyzowanych w szerokiej gamie walut. Ta strategia przyczyniła się do znacznego wzrostu wolumenu emisji
w 2004 roku.

Rozwój krzywych benchmarkowych
EBI jest jedynym emitentem ponadnarodowym, który emituje obligacje benchmarkowe na całej krzywej dochodowości w
EUR, USD i EUR. W 2004 roku zwiększono płynność i poszerzono
zakres terminów wykupu emisji benchmarkowej w tych trzech
głównych walutach.
Jeżeli chodzi o EUR, nowatorska piętnastoletnia emisja benchmarkowa EARN (Euro Area Reference Note) o wartości 4 mld EUR
spowodowała powstanie segmentu obligacji benchmarkowych
o długich terminach wykupu obok obligacji emitowanych przez
czołowych emitentów suwerennych, co potwierdziło przynależność Banku do tej kategorii emitentów. Ta piętnastoletnia emisja
oraz trzyletnia emisja benchmarkowa EARN o wartości 5 mld
EUR z 2004 roku walnie przyczyniły się do dywersyﬁkacji bazy
inwestorów w Europie zarówno pod względem geograﬁcznym
jak i, w przypadku emisji piętnastoletniej, pomiędzy inwestorami takimi jak ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, zainteresowanymi emisjami o długich terminach wykupu. Na koniec
2004 roku krzywa dochodowości emisji benchmarkowych EARN
obejmowała 13 emisji o terminach wykupu od 2005 do 2020
roku, na łączną kwotę przeszło 63 mld EUR. Jest to najbardziej
kompletna krzywa dochodowości wśród quasi-suwerennych
emitentów.
Na rynku funta szterlinga Bank pozostał czołowym, obok rządu
brytyjskiego, emitentem obligacji o stałej stopie procentowej, z
około dwunastoprocentowym udziałem w rynku. W 2004 roku
EBI kontynuował realizację strategii wzmacniania krzywej dochodowości funta szterlinga proponując nowe terminy wykupu i

zwiększając płynność obecnych emisji. Szeroki zakres terminów
wykupu (16 różnych terminów od 2005 do 2054 roku) odzwierciedla dążenie Banku do emitowania obligacji na całej krzywej
dochodowości na rynku funta szterlinga.
Jeżeli chodzi o dolar amerykański, Bank był jedynym kredytobiorcą międzynarodowym, który wyemitował obligacje benchmarkowe o wszystkich terminach wykupu, pozyskując 14,5 mld
USD w drodze sześciu globalnych emisji benchmarkowych o
2-, 3-, 5- i 10-letnich terminach wykupu oraz emisji obligacji
z opcją wcześniejszego wykupu. EBI pozostał czołowym emitentem w USD spośród emitentów ponadnarodowych pod
względem wolumenu i częstotliwości; jest również jedynym
emitentem z tej kategorii, który oferuje taką kompletną krzywą
dochodowości, o terminach wykupu od 2005 do 2014 roku.

Rozwój i dywersyﬁkacja
Emisje o długich terminach wykupu przyczyniły się do umocnienia pozycji Banku w segmentach rynku charakteryzujących się
ograniczoną obecnością emitentów suwerennych lub brakiem
alternatywnych rozwiązań wysokiej jakości dla inwestorów. Około 25% całości pozyskanych funduszy to emisje o terminach
wykupu dziesięć lat lub dłuższych, denominowane w dziesięciu różnych walutach. Do najważniejszych należy zaliczyć dwie
emisje benchmarkowe: 15-letnią emisję w EUR i 10-letnią emisję
w USD, a także 50-letnią emisję w GBP, 40-letnią w CAD, 10letnią emisję z referencją do inﬂacji w JPY oraz 10-letnią emisję
w SIT.
Inną dziedziną, w której odnotowano znaczące postępy, były
emisje w walutach nowych państw członkowskich UE i krajów
kandydujących, które osiągnęły równowartość 1,2 mld EUR. W
tym regionie Bank nie tylko wzmocnił płynność rynku i zaoferował szerszy zakres terminów wykupu, ale również wyemitował
obligacje w trzech nowych walutach (lirach maltańskich, słoweńskich tolarach i lewach bułgarskich), w każdym przypadku
będąc pierwszym, poza rządami tych państw, emitentem o ratingu AAA lub pierwszym emitentem suwerennym. Większość
operacji w tym regionie została przeprowadzona w HUF (75%
lub równowartość w EUR: 880 mln) i PLN (17% lub równowartość w EUR: 203 mln). Podobnie jak w poprzednich latach Bank
był największym, poza lokalnymi emitentami suwerennymi,
emitentem w tym regionie.
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Nagrodzony zespół ds. rynków kapitałowych

Jeżeli chodzi o dywersyﬁkację produktów w 2004 roku, do najważniejszych zaliczają się: emisja obligacji o zmiennym oprocentowaniu na kwotę 3 mld EUR, największa tego typu; ożywienie
rynku obligacji TEC 10 poprzez 15-letnią emisję na kwotę 1 mld
EUR oraz pierwsza pozarządowa emisja z referencją do inﬂacji w
JPY. Ponadto, jeżeli chodzi o rynek funta szterlinga, Bank prawie
podwoił wolumen emisji z referencją do inﬂacji, do 350 mln GBP,
w większości w celu sﬁnansowania projektów w ramach PPP w
Zjednoczonym Królestwie.

Ewolucja kredytów zaciągniętych w latach 2001-2004
$""&

Kolejną ilustracją dywersyﬁkacji była działalność Banku na wielu rynkach i w różnych walutach. Na rynku korony szwedzkiej
Bank wyemitował najważniejsze w tej walucie euroobligacje o
10-letnim terminie wykupu (2,5 mld SEK/ 274 mln EUR). W Azji
znaczącym źródłem pozyskiwanych funduszy pozostał rynek
japoński, zarówno dla emisji w JPY (przede wszystkim obligacje typu „samurai”) jak i w walutach obcych (obligacje typu
„uridashi” w AUD i NZD). Poza tym na niektórych rynkach emisje Banku przyczyniły się do ożywienia pewnych segmentów,
zwłaszcza w AUD (dwie emisje benchmarkowe typu „kangaroo”)
i CAD (emisja o rekordowym w tej walucie, 40-letnim terminie
wykupu). Bank więcej niż podwoił wolumen emisji w randach
południowoafrykańskich, do 3,9 mld ZAR (474 mln EUR), umacniając w ten sposób swoją pozycję jako największego emitenta
zagranicznego. Kolejnym źródłem dywersyﬁkacji były emisje
w „syntetycznych” lirach tureckich, gdzie przepływy środków
pieniężnych są denominowane w USD.
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Bank zdywersyfikował także swoją bazę inwestorów. Oprócz
zwiększonej obecności w Europie, wzrósł również wolumen
emisji w USD przeznaczonych dla inwestorów amerykańskich:
średnio jedna trzecia obligacji benchmarkowych w tej walucie
jest przechowywana na rachunkach amerykańskich.

Uznanie ze strony rynku
Uznanie ze strony rynku dla strategii i działalności Banku w zakresie zaciągania kredytów w 2004 roku znalazło potwierdzenie w szeregu nagród odzwierciedlających opinie uczestników
rynku. Od magazynu „International Finance Review Magazine”
(IFR) EBI otrzymał najwyższą nagrodę dla kredytobiorców ze
wszystkich kategorii, a mianowicie „Borrower of the Year 2004”
(kredytobiorcy 2004 roku), a także inne wyróżnienia, jak na
przykład nagroda dla najlepszego kredytobiorcy w Europie i
najlepszego kredytobiorcy spośród wielkich agencji i emitentów
ponadnarodowych. Ponadto 15-letnia emisja benchmarkowa
Banku w EUR otrzymała od IFR nagrodę dla najlepszej emisji
obligacji w kategorii emitentów ponadnarodowych, emitentów
suwerennych i wielkich agencji. Bank otrzymał również wiele
wyróżnień w sondażu przeprowadzonym wśród uczestników
rynku przez „Euroweeka”, w tym nagrody dla „Most Impressive
Borrower” (najbardziej imponującego kredytobiorcy) i „Most Innovative Borrower” (najbardziej innowacyjnego kredytobiorcy) a
także nagrodę za „Deal of the Year” (transakcję roku). Magazyn
„Euromoney” przyznał też Bankowi nagrodę dla „Best Supranational Borrower in Western Europe” (najlepszego kredytobiorcy
ponadnarodowego w Europie Zachodniej).
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Partner instytucji europejskich i międzynarodowych instytucji ﬁnansowych
EBI, jako długoterminowa instytucja ﬁnansująca Unii Europejskiej, działa na podstawie wytycznych określonych przez jego udziałowców na posiedzeniach Rady Gubernatorów i Rady Europejskiej. Niezwykle ważne jest zatem utrzymywanie stałego dialogu z instytucjami europejskimi, które przygotowują, proponują i decydują o polityce Unii Europejskiej.

Współpraca z Radą

Współpraca z Komisją Europejską

W 2004 roku Bank brał nadal regularny udział w pracach Rady
ECOFIN, uczestnicząc w posiedzeniach Rady i oddając swoje
doświadczenie w zakresie ﬁnansowania inwestycji do dyspozycji
nie tylko zespołów przygotowawczych Rady ECOFIN, ale również komitetów i grup roboczych zajmujących się koordynacją
i przygotowaniem prac innych konﬁguracji Rady.

Współpraca pomiędzy Komisją i EBI ma charakter ciągłego procesu. W 2004 roku połączona grupa robocza ustanowiona w
celu przeglądu i koordynacji tej współpracy zaczęła wcielać w
życie pierwsze konkluzje, zatwierdzone w lutym 2004 roku na
dorocznym posiedzeniu komisarzy i członków Komitetu Zarządzającego EBI.

W czasie prezentacji dla Rady ECOFIN Bank przedstawił bilans
swojego wkładu w europejską inicjatywę na rzecz wzrostu oraz
bilans działalności w zakresie udzielania kredytów, zwłaszcza
na rzecz projektów TEN i inwestycji w ramach „Inicjatywy Innowacje 2010”.

Jeżeli chodzi o procedury i procesy robocze, współpraca pomiędzy Grupą EBI i różnymi służbami Komisji zaczyna się od
formułowania polityki i dialogu „upstream” pomiędzy tymi dwiema instytucjami i kontynuuje „downstream”, przez programy
i strategie krajowe lub sektorowe do inwestycji na poziomie
projektu indywidualnego.

Rada Europejska na posiedzeniu, które odbyło się na wiosnę
2004 roku, podkreśliła znaczenie, jakie ma zaangażowanie Banku w realizację strategii lizbońskiej. Potwierdzając, że czyste
technologie są niezbędne dla pełnego wykorzystania synergii
pomiędzy sektorami biznesu i środowiska, Rada Europejska wyraziła uznanie dla Planu Działań Komisji w zakresie Technologii
Środowiskowych. Zwróciła się również do Banku o uruchomienie instrumentów finansowych mogących przyczynić się do
poprawy jakości środowiska naturalnego w ramach realizacji
gospodarczych i społecznych celów strategii lizbońskiej.
Rada zwróciła się również do EBI o pomoc w realizacji polityki zewnętrznej Unii. Chodzi głównie o zewnętrzne mandaty
na udzielanie kredytów, zwłaszcza nowy rozszerzony mandat
na udzielanie kredytów w Rosji, na Białorusi, w Mołdawii i na
Ukrainie.

Ta współpraca w zakresie procedur roboczych została jeszcze
bardziej wzmocniona poprzez ustanowienie zasad proceduralnych dotyczących bieżącej komunikacji dwustronnej na poziomie poszczególnych służb przy pracy nad konkretnymi propozycjami projektów. W 2004 roku Bank uzgodnił z Komisją nowe
procedury konsultacji odnośnie kredytów globalnych i kredytów
mid-cap zgodnie z artykułem 21 swojego Statutu. Porozumienie
to zawarto w następstwie przyjęcia przez Bank nowej deﬁnicji
MŚP na podstawie zalecenia Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003
roku oraz utworzenia nowej kategorii kredytów: kredytów midcap przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorstw średniej
wielkości. Zgodnie z polityką w zakresie przejrzystości Bank
publikuje takie porozumienia oraz porozumienia o współpracy
(memoranda of understanding) zawarte z Komisją na swojej
stronie internetowej.
Celem wspólnego proponowania produktów Grupy EBI i środków budżetowych UE jest jak najlepsze połączenie dotacji i
kredytów z myślą o zapewnieniu najlepszej wartości za pieniądze podatników. Można to osiągnąć w drodze optymalnej
kombinacji dotacji wspólnotowych i środków ﬁnansowych EBI i
ewentualnie innych partnerów, aby dostarczyć państwom członkowskim i pozostałym beneﬁcjentom dodatkowej zachęty do
realizacji polityk UE. Wśród dostępnych mechanizmów znajduje
się wykorzystanie budżetu UE w celu zapewnienia wsparcia
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ﬁnansowego dla programów poręczeń kredytowych, dostarczanie kapitału ryzyka i pomocy technicznej oraz częstsze korzystanie z usług EBI jako doradcy technicznego. Również w
działalności poza Unią Europejską rozwija się oferta produktów
finansowych łączących kredyty EBI ze środkami budżetowymi, na przykład w ramach instrumentu na rzecz inwestycji i
partnerstwa eurośródziemnomorskiego (FEMIP), w którym to
wypadku kapitał ryzyka, pomoc techniczna, subwencje do odsetek i gwarancje z budżetu UE wspierają operacje zarządzane
przez Bank.
Różne formy wspólnego programowania środków na rzecz poszczególnych polityk UE służą również do maksymalizacji wpływu dostępnych środków poprzez dobrą koordynację, stosowanie efektu dźwigni ﬁnansowej i tworzenie zachęt. Doskonałym
przykładem jest programowanie pomocy regionalnej w ramach
kredytów EBI na rzecz programów strukturalnych; polega to na
tym, że operacje EBI wspierają wieloletnie programy inwestycyjne zarządzane przez władze publiczne państw członkowskich,
które przyczyniają się do realizacji celów spójności gospodarczej
i społecznej Unii Europejskiej. Te kredyty są zazwyczaj blisko
związane z operacjami włączonymi do ramowych programów
wsparcia wspólnotowego, współﬁnansowanymi przez fundusze
strukturalne.

Dialog z wybranymi przedstawicielami obywateli Europy
Po wyborach w czerwcu 2004 roku do Parlamentu Europejskiego weszło wielu nowych członków zarówno z nowych jak i „starych” państw członkowskich. Wielu z nich otrzymało broszury
informacyjne na temat działalności Grupy EBI. Grupa EBI kontynuowała dialog z Parlamentem uczestnicząc w posiedzeniach
komisji parlamentarnych, głównie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Budżetowej, Polityki Regionalnej i Transportu oraz utrzymując bezpośrednie kontakty z posłami. Na prośbę Parlamentu
Europejskiego Bank przedstawił szczegółowy raport o stanie
realizacji jego zaleceń oraz informacje na temat przejrzystości,
ładu korporacyjnego, polityki środowiskowej i wsparcia dla MŚP.
Ponadto, w czasie spotkania eksperckiego zorganizowanego
przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE, prezes EBI Philippe
Maystadt udzielił szczegółowych informacji na temat wkładu EBI
w realizację strategii lizbońskiej.
W ramach kontynuacji dialogu pomiędzy Bankiem i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym zapoczątkowanego w 2001 roku, prezes EBI wystąpił również na sesji plenarnej
Komitetu, aby poinformować jego członków o wkładzie EBI w
strategię lizbońską. Członkowie grupy studyjnej EKES ds. roli
EBI w partnerstwach publiczno-prywatnych odbyli spotkania
z przedstawicielami dyrekcji EBI w Luksemburgu. EKES został
również zaproszony do udziału w spotkaniach EBI z organizacjami pozarządowymi.
Wreszcie, w uzupełnieniu tego wszechstronnego dialogu z
głównymi twórcami polityki w Unii Europejskiej, EBI spotkał
się z Komitetem Regionów, aby przedstawić swój wkład w ﬁnansowanie infrastruktury transportowej.

Philippe de Fontaine Vive, wiceprezes EBI, James Wolfensohn, prezes Banku
Światowego i Philippe Maystadt, prezes EBI
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Pragnąc poczynić szybkie podstępy w realizacji nowego mandatu dla Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, w listopadzie 2004
roku EBI poinformował o zamiarze przyłączenia się do memorandum of understanding zawartego pomiędzy Komisją Europejską, Bankiem Światowym i EBOR w sprawie współpracy
na rzecz Nowych Państw Niepodległych. Ponadto 13 grudnia
2004 roku Bank podpisał memorandum of understanding z
Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju określające dziedziny
i procedury współpracy w Ameryce Łacińskiej. Bank obecnie
pracuje nad dalszą poprawą współpracy z Afrykańskim Bankiem Rozwoju w basenie Morza Śródziemnego i w regionie subsaharyjskim.
Isabel Martín Castellá, wiceprezes EBI i Enrique V. Iglesias, prezes
Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju - sygnatariusze protokołu
porozumienia zawartego między EBI i MBR

Partnerstwo z innymi międzynarodowymi
instytucjami ﬁnansowymi
W celu zwiększenia skuteczności swoich operacji poza Unią Europejską EBI podjął wysiłki, aby zacieśnić współpracę z innymi międzynarodowymi instytucjami ﬁnansowymi, przede wszystkim
EBOR (zwłaszcza na Bałkanach i w Rosji), Grupą Banku Światowego i Afrykańskim Bankiem Rozwoju.
Na Bałkanach Zachodnich już osiągnięto wysoki poziom koordynacji pomiędzy donatorami działającymi w regionie pod egidą
Grupy Kierującej ds. Infrastruktury, która składa się z ekspertów
Komisji Europejskiej, Banku Światowego, EBOR, Banku Rozwoju
Rady Europy i EBI.
W regionie Morza Śródziemnego do lepszej koordynacji działań
przyczyni się wspólne memorandum of understanding podpisane w maju 2004 roku pomiędzy Komisją Europejską, Bankiem
Światowym i EBI.
W regionach poza UE spójność operacji zapewniają partnerstwa
z dwustronnymi instytucjami międzynarodowymi i europejskimi. Zakres tych partnerstw sięga od nieformalnych, regularnych spotkań na szczeblu pracowników poprzez regularną
wymianę informacji i koordynację procedur z właściwymi władzami, do podpisywania oﬁcjalnych memorandów of understanding.
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Przejrzystość i odpowiedzialność
W ostatnich latach Europejski Bank Inwestycyjny zrealizował szereg polityk, strategii i procedur wysokiego szczebla, aby dostosować
zasady ładu korporacyjnego do najlepszej praktyki.

Cel strategiczny

•

Podanie do wiadomości opinii publicznej ważnych dokumentów i informacji dotyczących sprawozdawczości ﬁnansowej oraz
kontroli i oceny
Chodzi przede wszystkim o półroczny skrócony skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat (nie zweryﬁkowany
przez audytora), sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu, regulamin Audytu Wewnętrznego, informacje na temat
środków zapobiegania nadużyciom ﬁnansowym (uzgodnionych z OLAF i Służbą Prawną Komisji), pełniejsze informacje
na temat polityki w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka
rynkowego oraz informacje dotyczące struktury Kontroli Zarządzania.

•

Opublikowanie informacji na temat działalności bankowej
Na liście opublikowanej na stronie internetowej Banku znajdują się wszystkie projekty, których ﬁnansowanie jest brane
pod uwagę, chyba że jest to niemożliwe ze względu na reguły
poufności. Dokłada się szczególnych starań w celu zapewnienia, żeby lista była jak najbardziej kompletna i zawierała
wszystkie projekty realizowane poza UE, wszystkie projekty
sektora państwowego bez względu na ich lokalizację oraz
projekty, dla których opublikowano zaproszenia do składania ofert w Dzienniku Urzędowym UE lub wymóg w zakresie
oceny wpływu na środowisko. Informacje o projektach obejmują nietechniczne streszczenie oceny wpływu na środowisko (OWS) lub, w wypadku projektów realizowanych poza
UE, raport z oceny wpływu na środowisko, a także odnośnik
do stosownych dokumentów dotyczących OWS i ogłoszeń o
przetargach. Publikowane są umowy ramowe z krajami partnerskimi, o ile pozwalają na to ramy prawne, z zastrzeżeniem
ograniczeń wypływających ze stosunków bankowych.

•

Bank rozważa możliwość poszerzenia konsultacji publicznych
w sprawie niektórych polityk, głównie za pośrednictwem swojej
strony internetowej.

Operacyjny plan działań EBI jest zbudowany wokół dwóch głównych celów strategicznych: wartości dodanej wszystkich operacji oraz przejrzystości i odpowiedzialności przez komunikację
zewnętrzną. W 2004 roku Bank poczynił znaczne postępy w
realizacji tych ważnych celów.
Wytyczne dotyczące polityki Banku w zakresie przejrzystości zostały określone w dokumencie „Przejrzystość – sprawozdanie i perspektywy”, który został opublikowany na jego stronie
internetowej w 2004 roku. W tej publikacji zawarto przegląd
polityki Banku w zakresie informacji publicznej oraz propozycje
dotyczące szeroko sięgających usprawnień. Drugim kluczowym
dokumentem, również opublikowanym na stronie internetowej Banku w 2004 roku, jest „Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego w EBI”.
W tych dokumentach zaproponowano szereg nowych działań,
z których wiele zostało już zrealizowanych:

•
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Więcej informacji na temat ładu korporacyjnego, kwestii etyki i
wynagrodzeń
Zostały (lub zostaną) opublikowane informacje na temat innych stanowisk sprawowanych przez członków Rady Dyrektorów; zostaną ujawnione szczegóły dotyczące wstrzymania się przez nich od głosu w wypadku konﬂiktu interesu;
zostanie udostępnione podpisane oświadczenie w sprawie
interesów ﬁnansowych członków Komitetu Zarządzającego i
stosowne kodeksy postępowania; zostaną ujawnione szczegóły dotyczące wynagrodzeń członków Rady Dyrektorów i
Komitetu Kontroli i Audytu oraz informacje na temat systemu
bonusów dla wyższej kadry kierowniczej; do wiadomości opinii publicznej podane zostaną również reguły pracowniczego systemu emerytalnego oraz informacje na temat innych
świadczeń pracowniczych jak na przykład ubezpieczenie i
koszty podróży.
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Stosunki z organizacjami pozarządowymi
Większa przejrzystość stymuluje również dialog ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi (NGO), które, jako grupy interesu publicznego, mogą wnieść
cenny wkład w rozwój polityk. Organizacje te dbają o to, żeby
instytucje takie jak EBI były bardziej uwrażliwione na sprawy o
znaczeniu lokalnym; są także źródłem użytecznych informacji
dodatkowych na poziomie projektu.
Ważnym elementem stosunków pomiędzy EBI i NGO są warsztaty, które odbywają się dwa razy w roku. Warsztaty te stanowią
okazję dla specjalistów z EBI i zainteresowanych NGO do omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Warsztaty są organizowane na szczeblu regionalnym,
aby umożliwić lokalnym i regionalnym organizacjom pozarządowym spotkanie z pracownikami Banku. Wśród uczestników z
ramienia EBI mogą być również członkowie Komitetu Zarządzającego i Rady Dyrektorów. Prezentacje mówców z EBI i NGO są
publikowane na stronie internetowej Banku. W 2004 roku Bank
zorganizował warsztaty w Warszawie; jednak kolejne warsztaty,
które miały odbyć się w Afryce Południowej, zostały przełożone
na 2005 rok.
Pracownicy EBI uczestniczą w wydarzeniach organizowanych
przez NGO. W 2004 roku EBI wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez CEE Bankwatch Network z okazji Światowej
Konferencji Energii Odnawialnej w Bonn oraz w dwóch seminariach poświęconych EBI zorganizowanych wspólnie przez członków Parlamentu Europejskiego i NGO. Pracownicy EBI spotkali
się dwukrotnie z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych w celu omówienia programów ﬁnansowanych przez
EBI w ramach II Kredytu na Odbudowę Zniszczeń Powodziowych
w Polsce.

Audyt, kontrola i ocena

zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami określonymi w
jego Statucie i Regulaminie, a księgi są prowadzone we właściwy
sposób. W tym zadaniu wspomaga Komitet zewnętrzna ﬁrma audytorska Ernst & Young. Audyt Wewnętrzny EBI nieustannie monitoruje systemy kontroli wewnętrznej i stosowane procedury.
Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem monitoruje ryzyko kredytowe,
rynkowe i operacyjne, natomiast Kontrola Zarządzania skupia
się na procesie przekładania strategii na cele i plany operacyjne. W 2004 roku stworzono specjalne Biuro Nadzoru, którego
zadaniem jest zapewnienie, żeby Bank przestrzegał wszystkich
obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, kodeksów postępowania i zasad dobrej praktyki.
Ocena Operacji przeprowadza ocenę ex post oraz koordynuje
proces samooceny w Banku. Poddając analizie reprezentatywną próbkę projektów i programów ﬁnansowanych przez Bank,
zachęca go, aby uczył się z doświadczenia i optymalizował swoją wartość dodaną. Zgodnie z polityką przejrzystości, sprawozdania z oceny ex post są publikowane na stronie internetowej
Banku. W 2004 roku Ocena Operacji przeprowadziła ocenę ex
post ﬁnansowania linii lotniczych, infrastruktury lotniczej i kredytów globalnych udzielonych przez EBI w ramach mandatów
śródziemnomorskich. Na początku 2005 roku Audyt Wewnętrzny i Ocena Operacji zostały połączone w jeden departament
o nazwie Inspektorat Generalny, łączący w sobie dwie główne
niezależne struktury kontroli ex post.
Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje wykorzystanie
funduszy wspólnotowych zarządzanych przez EBI w ramach
mandatu. Bank współpracuje blisko z Europejskim Urzędem
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskim
Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zgodnie z „Kodeksem dobrego
postępowania administracyjnego dla personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kontaktach ze społeczeństwem”
w 2004 roku Bank ustanowił formalny mechanizm składania
skarg mający zapewnić, żeby wszystkie skargi traﬁały do Sekretarza Generalnego.

Kontrola jest niezbędna do dobrego zarządzania. Wszystkie
działania EBI są poddane kontroli: statutowej, przeprowadzanej
w oparciu o wewnętrzne przepisy organizacyjne lub wykonywanej przez niezależne, zewnętrzne organy kontroli.
Komitet Kontroli i Audytu jest organem statutowym EBI; odpowiada przed Radą Gubernatorów, składającą się z ministrów
ﬁnansów państw członkowskich UE. Bada, czy operacje Banku
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Administracja i personel Grupy EBI
Politykę personalną Banku w 2004 roku charakteryzowało dążenie do promowania otwartości i odpowiedzialności. Szczególną uwagę
zwracano na informowanie personelu i komunikację, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Bank starał się również poprawić jakość
środowiska pracy jeżeli chodzi o zdrowie zawodowe i równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Rekrutacja i rozszerzenie

Komunikacja z personelem

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej zwiększyła się działalność w zakresie rekrutacji. Organizując fora rekrutacji w nowych
państwach członkowskich, Bank wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia zrównoważonej reprezentacji pracowników. Pod względem liczebnym personel Banku zwiększył się
do 1 259, co stanowi wzrost o 3,8% w stosunku do 2003 roku.
Wśród nowych pracowników jest 39 osób z nowych państw
członkowskich.

W 2004 roku Bank położył również nacisk na wagę komunikowania się z personelem, niezbędnego w nowoczesnej instytucji. Departament Kadr, jako jedna ze służb centralnych Banku,
uczestniczył w badaniu na temat służb centralnych, będącym formą konsultacji pracowników między innymi w sprawie skuteczności świadczonych przezeń usług. Badanie, które w najbliższych latach ma być powtórzone, będzie źródłem kluczowych
wskaźników efektywności kadr i znajdzie się na zrównoważonej
karcie wyników Banku. Poczyniono wysiłki również w innych
dziedzinach, aby usprawnić informowanie pracowników i zainteresować ich strategicznymi celami i działaniami Banku, przede wszystkim poprzez stworzenie strony intranetowej Grupy
oraz publikację broszur informacyjnych i biuletynu dla pracowników.

Personel EBI
2004

1 259

2003

1 213

2002

1 113

2001

1 097

2000

1 033

Rozwój personelu
W oparciu o fundamenty położone w 2003 roku Bank skupił się
na dwóch zasadniczych kwestiach w zakresie rozwoju personelu
i rozwoju indywidualnego: rozpoczęciu procesu opracowywania
skutecznej polityki rozwoju kariery oraz wzmacnianiu kompetencji kadry kierowniczej w drodze programu rozwoju umiejętności kierowniczych, którym obecnie obejmuje się również
starszych rangą pracowników.
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Pozostałe polityki
Bank przykłada szczególną uwagę do tworzenia i realizacji polityk zapewniających równe traktowanie pracowników pod każdym względem. Jego zaangażowanie na rzecz równych szans nie
uległo zmianie. Parytetowa komisja zdrowia i bezpieczeństwa
nadzoruje wszystkie kwestie związane ze zdrowiem i dobrem
pracowników. Kadry zainteresowały się takim sprawami jak stres
w miejscu pracy i jakość powietrza, wprowadzając zakaz palenia w budynkach Banku. Przyczyniły się również do utworzenia
grupy zaufanych doradców, którzy doradzają swoim kolegom w
sprawach osobistych związanych z godnością w miejscu pracy.
Parytetowe komisje do spraw ubezpieczenia emerytalnego i
zdrowotnego pracują nad wzajemnie akceptowalnymi sposobami modernizacji usług i świadczeń oferowanych pracownikom.
Ogólnie rzecz biorąc, negocjacje z radą pracowniczą i różnymi
grupami roboczymi są prowadzone w duchu współpracy.

Rada pracownicza
Sprawy pracownicze są załatwiane przez Departament Kadr i
Kolegium Rady Pracowniczej na regularnych spotkaniach pomiędzy zarządem Kadr a Radą Pracowniczą oraz przez grupy
robocze do konkretnych spraw i parytetowe komisje. W 2004
roku parytetowe komisje do spraw systemu ubezpieczenia zdrowotnego i systemu emerytalnego były szczególnie aktywne,
pracując nad dostosowaniem zasad rachunkowości tych dwóch
systemów do zasad najlepszej praktyki europejskiej. Na osobną
wzmiankę zasługuje grupa robocza zajmująca się warunkami zatrudnienia pracowników w nowych przedstawicielstwach Banku
poza Unią Europejską.
Polityka równych szans
Parytetowa Komisja do spraw Równych Szans (COPEC) monitoruje realizację polityki równych szans w zakresie rozwoju kariery,
rekrutacji, szkolenia i infrastruktury opieki społecznej.
W 2004 roku COPEC obchodził dziesiątą rocznicę powstania i
podpisał nową Konwencję. Pod koniec 2004 roku Kadry przedstawiły Komitetowi Zarządzającemu raport w sprawie równych
szans dla kobiet i mężczyzn. Komitet Zarządzający przyjął zalecenia tego raportu dotyczące między innymi zatrudnienia
zewnętrznego konsultanta, który miałby doradzać Bankowi w
sprawie równowagi pomiędzy płciami i opracować program
działań na lata 2005-2009.
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Organy kierownicze EBI
Rada Gubernatorów składa się z ministrów (zazwyczaj ministrów ﬁnansów) ze wszystkich 25 państw członkowskich. Rada
Gubernatorów ustala wytyczne polityki kredytowej, zatwierdza
roczne sprawozdanie i bilans, decyduje o udziale Banku w operacjach ﬁnansowania poza Unią Europejską a także o podwyższeniu kapitału. Mianuje członków Rady Dyrektorów, Komitetu
Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.
Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo podejmowania decyzji
dotyczących zaciągania i udzielania kredytów oraz gwarancji.
Nadzoruje właściwe zarządzanie Bankiem i zapewnia kierowanie
Bankiem zgodnie z postanowieniami Traktatu, Statutu i ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów. Członkowie Rady Dyrektorów, wyznaczani przez państwa członkowskie, są mianowani
przez Radę Gubernatorów na odnawialny okres pięciu lat i są
odpowiedzialni wyłącznie przed Bankiem.
Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu sześciu dyrektorów.
Każde państwo członkowskie nominuje jednego dyrektora. Jeden jest nominowany również przez Komisję. Dyrektorzy mają
szesnastu zastępców, co oznacza, że niektórzy z nich są wyznaczani za wspólnym porozumieniem kilku państw.
Ponadto, aby poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe w
pewnych dziedzinach, Rada Dyrektorów może przyjąć w swój
poczet maksymalnie sześciu ekspertów (trzech członków i trzech
zastępców), którzy będą uczestniczyć w jej posiedzeniach w
charakterze doradczym, bez prawa głosu.

Decyzje są podejmowane większością głosów co najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 50% kapitału subskrybowanego.
Komitet Zarządzający jest stałym kolegialnym organem wykonawczym Banku. Składa się z dziewięciu członków. Komitet
Zarządzający, pod kierownictwem przewodniczącego i nadzorem Rady Dyrektorów, jest odpowiedzialny za bieżące działania
Banku, przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich
wykonanie. Przewodniczący Komitetu kieruje posiedzeniami
Rady Dyrektorów. Członkowie Komitetu Zarządzającego są odpowiedzialni wyłącznie przed Bankiem; są mianowani na odnawialny okres sześciu lat przez Radę Gubernatorów, na wniosek
Rady Dyrektorów.
Komitet Kontroli i Audytu jest niezależnym organem odpowiedzialnym bezpośrednio przed Radą Gubernatorów. Bada,
czy operacje Banku i jego księgi są prowadzone we właściwy
sposób. Komitet Kontroli i Audytu wydaje oświadczenie na temat sprawozdania ﬁnansowego w momencie jego zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów. Sprawozdania Komitetu Kontroli i
Audytu z wyników jego pracy w poprzednim roku są przesyłane
Radzie Gubernatorów wraz ze sprawozdaniem rocznym Rady
Dyrektorów.
Komitet Kontroli i Audytu składa się z trzech członków i trzech
obserwatorów, mianowanych przez Radę Gubernatorów na trzyletnią kadencję.

Komitet Kontroli i Audytu

Postanowienia dotyczące organów kierowniczych Banku są określone w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym Banku. Lista członków tych organów, ich
życiorysy a także dodatkowe informacje dotyczące wynagrodzeń są regularnie uaktualniane i publikowane na stronie internetowej Banku pod adresem:
www.bei.org.
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Komitet Zarządzający

Podział kapitału EBI
0

Kwota (w EUR)
Niemcy
Francja
Włochy
Zjednoczone Królestwo
Hiszpania
Belgia
Niderlandy
Szwecja
Dania
Austria
Polska
Finlandia
Grecja
Portugalia
Republika Czeska
Węgry
Irlandia
Republika Słowacka
Słowenia
Litwa
Luksemburg
Cypr
Łotwa
Estonia
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
428 490 500
397 815 000
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Ogółem

163 653 737 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
SK
SI
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,284
16,284
16,284
16,284
9,770
4,514
4,514
2,994
2,285
2,241
2,084
1,287
1,224
0,789
0,769
0,728
0,571
0,262
0,243
0,153
0,114
0,112
0,093
0,072
0,043
100,000

Kapitał: Udział państwa członkowskiego w kapitale Banku jest
wyliczany na podstawie jego wagi gospodarczej w Unii Europejskiej (wyrażonej w PKB) w momencie przystąpienia.
Łącznie kapitał subskrybowany Banku wynosi ponad 163,6 mld
EUR.
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Komitet Zarządzający EBI
Kolegium Członków Komitetu Zarządzającego i ich obowiązki nadzorcze

Philippe MAYSTADT
Prezes Banku i przewodniczący
Rady Dyrektorów

– Stosunki z instytucjami europejskimi
– Sprawy instytucjonalne, strategia ogólna
– Inspektor Generalny, któremu składają
sprawozdanie Kontroler Finansowy,
Audyt Wewnętrzny i Dyrektor Biura Nadzoru
– Przewodniczący Komisji Budżetowej
– Ryzyko kredytowe
– Kadry
– Gubernator EBOR

– Finansowanie w
Zjednoczonym Królestwie
– Ochrona środowiska
– Stosunki z NGO: otwartość i przejrzystość
– Ryzyko operacyjne
– Audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz
stosunki z Komitetem Kontroli i Audytu
– Nadzór
– Stosunki z Europejskim
Trybunałem Obrachunkowym
– Stosunki z Europejskim Urzędem ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
– Członek Rady Dyrektorów EFI

– Finansowanie w Niemczech, w
Austrii, na Węgrzech, w Słowenii
a także w Chorwacji,
Bułgarii, Rumunii i Turcji
– Polityka informacyjna
i komunikacyjna
– Polityka równych szans
– Rozbudowa siedziby
głównej i inne budynki
– Wicegubernator EBOR
– Przewodniczący Parytetowej
Komisji do spraw Równych
Szans (COPEC)
– Przewodniczący Komisji
Sztuki EBI

Wolfgang ROTH
Wiceprezes

Peter SEDGWICK
Wiceprezes
– Finansowanie w Hiszpanii,
Belgii, Portugalii, Luksemburgu,
Azji i Ameryce Łacińskiej
– Finansowanie strukturalne i nowe
instrumenty ﬁnansowania;
sekurytyzacja
– Sprawy prawne (aspekty operacyjne)
– Współpraca z IDB i AsDB
– Finansowanie MŚP

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Wiceprezes
– Finansowanie we Włoszech,
w Grecji, na Cyprze,
Malcie a także Bałkanach
południowo-zachodnich
– Budżet
– Rachunkowość i kontrola
ryzyka ﬁnansowego
– Technologie informacyjne

Gerlando GENUARDI
Wiceprezes

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Wiceprezes
– Finansowanie w
Szwecji, w Finlandii,
na Litwie i Łotwie,
w Estonii, Norwegii,
Islandii, Rosji i na
Ukrainie
– Inicjatywa i2i
– Ocena operacji ex post
– Analizy ekonomiczne
i ﬁnansowe
– Współpraca z Nordyckim
Bankiem Inwestycyjnym (NIB)
– Członek Rady Dyrektorów EFI

– Finansowanie we Francji, w krajach
Maghrebu i Maszreku, w Izraelu, Streﬁe
Gazy i na Zachodnim Brzegu
– Instrument na rzecz
inwestycji i partnerstwa
eurośródziemnomorskiego (FEMIP)
– Polityka ﬁnansowa
– Rynki kapitałowe
– Treasury

Sauli NIINISTÖ
Wiceprezes

Ivan PILIP
Wiceprezes

– Finansowanie w Polsce, Republice
Czeskiej i na Słowacji
– Sieci transeuropejskie
– Współpraca z Komisją Europejską
w sprawach postakcesyjnych

Torsten GERSFELT
Wiceprezes
– Finansowanie w Niderlandach, Danii, Irlandii,
krajach AKP i Afryce Południowej
– Instrument Inwestycyjny Umowy z Kotonu
– Ocena projektów ex ante
– Rozwój regionalny
– Kredyty globalne (aspekty ogólne)
– Szkolenie zawodowe
– Współpraca z AfDB
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Struktura organizacyjna (Sytuacja na dzień 1 lipca 2005 r.)
Sekretariat Generalny
i Sprawy Prawne
Eberhard UHLMANN

Sekretarz Generalny i
Dyrektor Generalny Spraw Prawnych

u Sprawy międzyinstytucjonalne i biuro
w Brukseli
Dominique de CRAYENCOUR
Dyrektor

Rémy JACOB
Zastępca sekretarza generalnego

Kontrola zarządzania
u Kontrola finansowa
Luis BOTELLA MORALES
Kontroler finansowy

“ Organy kierownicze, Sekretariat, Protokół
Hugo WOESTMANN

“ Księgowość ogólna
Henricus SEERDEN

“ Realizacja zaleceń audytu, rozwój Grupy EBI
Helmut KUHRT
“ Zarządzanie zasobami i rozszerzenie
Ferdinand SASSEN
“ Sprawy instytucjonalne
Evelyne POURTEAU

“ Księgowość pomocnicza i wydatki
administracyjne
Frank TASSONE

Zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora

≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Służba Prawna
u Sprawy Wspólnotowe i Finansowe;
wsparcie prawne dla Finansowania
poza Europą
Marc DUFRESNE
Dyrektor

≠ Jean-Philippe MINNAERT
(Oddelegowany do ochrony danych)
≠ Luigi LA MARCA
“ Aspekty Prawne Spraw Finansowych
Nicola BARR
“ Aspekty Prawne Spraw Instytucjonalnych i
Kadrowych
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“ Region Morza Śródziemnego (FEMIP), Afryka,
Karaiby, Pacyﬁk (Instrument Inwestycyjny
Kotonu), Ameryka Łacińska i Azja
Regan WYLIE-OTTE
Zastępca dyrektora

u Wsparcie prawne dla Finansowania
w Europie
-Dyrektor

“ Polityka operacyjna
Roderick DUNNETT
Zastępca dyrektora

“ Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja,
Europa Środkowa, Rosja, Ukraina
Gerhard HÜTZ
Zastępca dyrektora

≠ Gian Domenico SPOTA
“ Hiszpania, Portugalia
Ignacio LACORZANA
≠ Maria SHAW-BARRAGAN
“ Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Dania,
Finlandia, Irlandia, kraje bałtyckie, kraje EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Francja, Belgia, Niderlandy, Luksemburg
Pierre ALBOUZE
“ Włochy, Malta, Europa Środkowo-Wschodnia
Manfredi TONCI OTTIERI
Zastępca dyrektora

u Departament

“ Wydział

Dyrekcja
Finansowania
w Europie

Administracja ogólna

“ Planowanie, budżet i kontrola
Theoharry GRAMMATIKOS
Zastępca dyrektora

≠ Yannick MORVAN
Organizacja
Patricia TIBBELS
u Komunikacja i informacja
-Dyrektor

“ Stosunki z mediami
Paul Gerd LÖSER
“ Pamięć instytucjonalna i komunikacja
wewnętrzna
Éric VAN DER ELST
“ Marketing instytucjonalny i produkty
Adam McDONAUGH
≠ Yvonne BERGHORST
“ Usługi biblioteczne, bazy danych,
kontakty i klienci
Duncan LEVER

Sprawy ogólne
u Biuro w Paryżu: stosunki z organizacjami
międzynarodowymi mającymi siedzibę
lub przedstawicielstwo w Paryżu
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Dyrektor

“ Zakupy i usługi administracyjne
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Zastępca dyrektora

“ Zarządzanie środowiskiem pracy
Agustin AURÍA
Zastępca dyrektora

“ Tłumaczenia
Georg AIGNER
Zastępca dyrektora

≠ Kenneth PETERSEN
Zespół Zadaniowy ds. Nowego Budynku
Enzo UNFER

Thomas HACKETT
Dyrektor generalny

u Wsparcie dla operacji
Jürgen MOEHRKE

Główny koordynator operacyjny

“ Koordynacja
Dominique COURBIN
“ Systemy informacyjne i aplikacje
Thomas FAHRTMANN
“ Wsparcie dla operacji kredytowych
Bruno DENIS
u Zjednoczone Królestwo, Irlandia,
Dania, kraje EFTA
Thomas BARRETT
Dyrektor

“ Banki, przemysł i sekurytyzacja
Robert SCHOFIELD
“ Infrastruktura
Tilman SEIBERT

Zastępca dyrektora

≠ Ale Jan GERCAMA
“ Finansowanie strukturalne i operacje w ramach
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP)
Cheryl FISHER
u Hiszpania, Portugalia
Carlos GUILLE
Dyrektor

“ Hiszpania - PPP, infrastruktura, sektor
społeczny i miejski
Christopher KNOWLES
Zastępca dyrektora

≠ Marguerite McMAHON
“ Hiszpania - banki, przemysł,
energia i telekomunikacja
Fernando de la FUENTE
Zastępca dyrektora

Biuro w Madrycie
Andrea TINAGLI
“ Portugalia
Rui Artur MARTINS
Biuro w Lizbonie
Pedro EIRAS ANTUNES
u Francja, kraje Beneluksu
Laurent de MAUTORT
Dyrektor

“ Francja - infrastruktura
Jacques DIOT
Zastępca dyrektora

“ Francja - przedsiębiorstwa
Jean-Christophe CHALINE
“ Belgia, Luksemburg, Niderlandy
Henk DELSING
Zastępca dyrektora

≠ Luca LAZZAROLI
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(Sytuacja na dzień 1 lipca 2005 r.)
Dyrekcja
Finansowania
poza Europą

u Niemcy, Republika Czeska, Słowacja
Joachim LINK
Dyrektor

“ Niemcy (północne kraje związkowe)
Peggy NYLUND-GREEN
Biuro w Berlinie
Margarethe QUEHENBERGER
“ Niemcy (południowe kraje związkowe)
Kim KREILGAARD
“ Republika Czeska, Słowacja
Jean VRLA
≠ Paolo MUNINI
u Włochy, Malta
Antonio PUGLIESE
Dyrektor

“ Infrastruktura i sektor państwowy
Bruno LAGO
Zastępca dyrektora

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Banki i przedsiębiorstwa
Alexander ANDÒ
≠ Eugenio LEANZA
u Europa Środkowa
Emanuel MARAVIC
Dyrektor

“ Austria, Chorwacja
Franz-Josef VETTER
“ Węgry, Słowenia
Cormac MURPHY
“ Bułgaria, Rumunia
Rainer SAERBECK
u Europa Południowo-Wschodnia
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Dyrektor

“ Grecja
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON
Biuro w Atenach
Christos KONTOGEORGOS
“ Bałkany, Cypr
Romualdo MASSA BERNUCCI
“ Turcja
Patrick WALSH
Zastępca dyrektora

u Morze Bałtyckie
Andreas VERYKIOS

Zastępca dyrektora generalnego

Dyrekcja
Finansów

Jean-Louis BIANCARELLI

René KARSENTI

“ Usługi doradcze w zakresie aspektów
ekonomicznych rozwoju
Daniel OTTOLENGHI

u Rynki kapitałowe
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Dyrektor generalny

Główny ekonomista ds. rozwoju
Zastępca dyrektora

≠ Bernard ZILLER
u Region Morza Śródziemnego (FEMIP)
Claudio CORTESE
Dyrektor

≠ Alain NADEAU
“ Kraje Maghrebu
Bernard GORDON
Biuro w Tunisie
Diederick ZAMBON
Biuro w Rabacie
René PEREZ
“ Kraje Maszreku
Jane MACPHERSON
Biuro w Kairze
Luigi MARCON
“ Operacje wyspecjalizowane
Jean-Christophe LALOUX
u Kraje Afryki, Karaibów i Pacyﬁku
(Instrument Inwestycyjny Kotonu)
Martin CURWEN
Dyrektor

“ Afryka Zachodnia i Saharyjska
Gustaaf HEIM
Biuro w Dakarze
Jack REVERSADE
“ Afryka Środkowa i Wschodnia
Tassilo HENDUS
Biuro w Nairobi
Carmelo COCUZZA
“ Afryka Południowa i Ocean Indyjski
Justin LOASBY
Zastępca dyrektora

Biuro w Pretorii
David WHITE
“ Karaiby i Pacyﬁk
David CRUSH
“ Zasoby i rozwój
Jacqueline NOËL
Zastępca dyrektora

Dyrektor generalny

Dyrektor

“ Strefa euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
≠ Aldo ROMANI
“ Europa (poza strefą euro), Afryka
David CLARK
“ Ameryki, Azja, Pacyﬁk
Eila KREIVI
“ Stosunki z inwestorami i marketing
Peter MUNRO
u Gospodarka pieniężna
Anneli PESHKOFF
Dyrektor

“ Zarządzanie środkami płynnymi
Francis ZEGHERS
≠ Timothy O’CONNELL
“ Zarządzanie aktywami/ pasywami
Jean-Dominique POTOCKI
“ Zarządzanie portfelem
James RANAIVOSON
“ Inżynieria ﬁnansowa i usługi doradcze
Guido BICHISAO
u Planowanie i rozliczanie operacji
Gianmaria MUSELLA
Dyrektor

≠ Charles ANIZET
“ Back-oﬃce: kredyty i wsparcie operacyjne
dla kredytów
Ralph BAST
“ Back-oﬃce: gospodarka pieniężna
Yves KIRPACH
“ Back-oﬃce: kredyty zaciągane
Erling CRONQVIST
“ Systemy i procedury
Georg HUBER
Zastępca dyrektora

“ Koordynacja i polityka ﬁnansowa
Maria Luce SAMPIETRO
≠ Ghislaine RIOS

“ Zarządzanie portfelem i strategia
Flavia PALANZA
“ Polska, Euratom
Heinz OLBERS
“ Kraje bałtyckie, Rosja
Constantin SYNADINO
≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT
“ Finlandia, Szwecja
Michael O’HALLORAN

u Ameryka Łacińska i Azja
Francisco de PAULA COELHO
Dyrektor

“ Ameryka Łacińska
Alberto BARRAGÁN
“ Azja
Matthias ZÖLLNER
≠ Philippe SZYMCZAK
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u Departament

“ Wydział

Struktura organizacyjna służb, życiorysy dyrektorów generalnych i kierowników jednostek kontroli oraz dodatkowe informacje o wynagrodzeniach pracowników
Banku są regularnie uaktualniane i publikowane na stronie internetowej EBI pod adresem: www.bei.org.

Dyrekcja
Projektów

“ Telekomunikacja i technologie informacyjne
Carillo ROVERE

“ Rozwój
Luis GARRIDO

u Przemysł i usługi
Constantin CHRISTOFIDIS

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG
“ Administracja
Michel GRILLI

Dyrektor

Michel DELEAU

≠ Jean-Jacques MERTENS

Dyrektor generalny

Zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora

“ Przemysł przetwórczy i nauki przyrodnicze
John DAVIS

“ Analizy ekonomiczne i ﬁnansowe
Éric PERÉE

≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET
“ Przemysł wytwórczy i usługi
Hans-Harald JAHN

Mateo TURRÓ CALVET
(Sieci transeuropejskie i PPP)

u Wsparcie dla strategii
Patrice GÉRAUD
Dyrektor

≠ Gianni CARBONARO
(Rozwój miejski)

≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT
“ Kapitał ludzki
Stephen WRIGHT

“ Polityka w zakresie udzielania kredytów
Guy CLAUSSE

Dyrekcja
zarządzania ryzykiem

Zastępca dyrektora

≠ Guy BAIRD (biuro w Brukseli)
≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Polityka spójności)

“ Zarządzanie jakością
Angelo BOIOLI
“ Zarządzanie zasobami
Daphné VENTURAS
Zastępca dyrektora

“ Sekcja «Środowisko»
Peter CARTER
Zastępca dyrektora

u Infrastruktura
Christopher HURST
Dyrektor

≠ Philippe OSTENC
Zastępca dyrektora
(Przetargi)

≠ Axel HÖRHAGER

(Bałkany i koordynacja ekonomiczna)

“ Transport kolejowy i drogowy
José Luis ALFARO
≠ John SENIOR
“ Transport lotniczy, morski i miejski
Andrew ALLEN

(infrastruktura ogólna i zarządzanie zasobami)

≠ Mario AYMERICH
“ Woda i systemy kanalizacji
José FRADE
Zastępca dyrektora

≠ Michel DECKER
u Energia, telekomunikacja, zarządzanie
odpadami
Günter WESTERMANN

Pierluigi GILIBERT
u Ryzyko kredytowe
Per JEDEFORS
Dyrektor

“ Przedsiębiorstwa, sektor państwowy,
infrastruktura
Stuart ROWLANDS
“ Instytucje ﬁnansowe
-≠ Per de HAAS
“ Ryzyko ﬁnansowania projektów,
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
Klaus TRÖMEL
Zastępca dyrektora

u Ryzyko ﬁnansowe i operacyjne
Alain GODARD
Dyrektor

“ ALM i zarządzanie ryzykiem rynkowym
Giancarlo SARDELLI
“ Produkty pochodne
Luis GONZALEZ-PACHECO
“ Ryzyko operacyjne
Antonio ROCA IGLESIAS
“ Koordynacja i wsparcie
Elisabeth MATIZ

≠ François TREVOUX

u Departament

“ Wydział

“ Planowanie, wsparcie i przestrzeganie procedur
Joseph FOY
“ Aplikacje biznesowe
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE
“ Infrastruktura i technologie
José GRINCHO

Inspekcja generalna
Peter MAERTENS
Inspektor generalny

“ Audyt wewnętrzny
Ciaran HOLLYWOOD
≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA
“ Ocena operacji
Alain SÈVE
Zastępca dyrektora

≠ Campbell THOMSON

Główny Urzędnik
ds. Nadzoru
Konstantin ANDREOPOULOS

Doradca Komitetu
Zarządzającego
do spraw strategicznych
i negocjacji Grupy EBI

Francis CARPENTER
Dyrektor generalny

Rada Dyrektorów

Zasoby ludzkie

Zastępca dyrektora

“ Ropa i gaz
Angus NICOLSON

Dyrektor systemów informacyjnych

Zastępca dyrektora

≠ Juan ALARIO GASULLA

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

Patrick KLAEDTKE

Dyrektor generalny

Dyrektor

“ Elektryczność, energie odnawialne i
zarządzanie odpadami
René van ZONNEVELD

Technologie
informacyjne

Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju

Terence BROWN
Alfonso QUEREJETA

Administrator - przedstawiciel EBI

Dyrektor

≠ Jean-Philippe BIRCKEL
“ Systemy zarządzania
Zacharias ZACHARIADIS
Zastępca dyrektora

“ Zasoby
--
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Organy kierownicze EFI
EFI jest zarządzany i administrowany przez trzy następujące organy:

•
•
•

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy (EBI, Unia Europejska, 34 instytucje ﬁnansowe), które odbywa się co najmniej raz w roku;
Radę Dyrektorów, złożoną z siedmiu członków i siedmiu zastępców, która podejmuje decyzje w sprawie operacji Funduszu;
Dyrektora Naczelnego, który jest odpowiedzialny za zarządzanie Funduszem zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i dyrektywami przyjętymi przez Radę Dyrektorów.

Rachunki Funduszu podlegają audytowi przez Komisję Obrachunkową, złożoną z trzech biegłych rewidentów wyznaczonych przez
Walne Zgromadzenie.

Struktura EFI
Francis CARPENTER
Thomas MEYER

Dyrektor Naczelny
Kierownik Wydziału Zarządzanie i Monitorowanie Ryzyka

Robert WAGENER

Sekretarz Generalny

Marc SCHUBLIN
Jacques LILLI
Maria LEANDER
Frédérique SCHEPENS
Petra de BRUXELLES

Kierownik Wydziału Koordynacja Instytucjonalna i Strategiczna/Usługi Doradcze
Doradca Zarządu
Kierownik Wydziału Służba Prawna
Rachunkowość i Treasury
Kadry

John A. HOLLOWAY

Dyrektor Operacji

Jean-Philippe BURCKLEN

Kierownik Wydziału Kapitał Podwyższonego Ryzyka 1
(Belgia, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy,
Zjednoczone Królestwo)

Ulrich GRABENWARTER

Kierownik Wydziału Kapitał Podwyższonego Ryzyka 2
(Niemcy, Austria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska,
Portugalia, Słowacja, Republika Czeska, Słowenia, Szwecja, kraje kandydujące)

Matthias UMMENHOFER

Zastępca Kierownika Wydziału

Alessandro TAPPI

Kierownik Wydziału Gwarancje, Sekurytyzacja i MAP

Christa KARIS

Zastępca Kierownika Wydziału

Szczegółowe informacje na temat organów kierowniczych (skład, życiorysy członków, wynagrodzenia) i służb Funduszu (skład, życiorysy dyrektorów i dyrektorów generalnych, wynagrodzenia pracowników) są regularnie uaktualniane i publikowane na stronie internetowej EFI pod adresem: www.eif.org.
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Projekty kwaliﬁkujące się do
ﬁnansowania przez Grupę EBI
Projekty, których ﬁnansowanie jest brane pod uwagę w Unii Europejskiej i w krajach kandydujących, muszą przyczyniać się do realizacji jednego lub więcej z następujących celów:

•

wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej: promowanie działalności ekonomicznej
przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego słabo rozwiniętych regionów;

•

wspieranie inwestycji przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i
innowacjach;

•

usprawnienie infrastruktury i usług w sektorach zdrowia i edukacji, mających kluczowe znaczenie dla kształtowania kapitału ludzkiego;

•

rozwój sieci infrastruktury transportu, telekomunikacji i przesyłu energii o wymiarze wspólnotowym;

•

ochrona środowiska i poprawa jakości życia, zwłaszcza przez wykorzystywanie energii odnawialnych lub alternatywnych;

•

zapewnienie dostaw energii przez racjonalne wykorzystanie, waloryzację lokalnych zasobów
i dywersyﬁkację importu;

•

wspieranie rozwoju MŚP przez poprawę środowiska ﬁnansowego, w którym działają, w drodze:
– średnio- i długoterminowych kredytów globalnych EBI
– operacji z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka EFI;
– poręczeń EFI dla MŚP.

W krajach partnerskich Bank uczestniczy w realizacji unijnej polityki w zakresie pomocy i
współpracy na rzecz rozwoju poprzez długoterminowe kredyty ze środków własnych lub kredyty
podporządkowane i kapitał ryzyka ze środków budżetowych UE lub państw członkowskich.
Działa:

•

w śródziemnomorskich krajach trzecich, przyczyniając się do realizacji celów partnerstwa eurośródziemnomorskiego w perspektywie utworzenia strefy wolnego handlu do 2010 roku;

•

w krajach Afryki, Karaibów i Pacyﬁku (AKP), Afryce Południowej oraz Krajach i Terytoriach
Zamorskich (KTZ), gdzie promuje rozwój infrastruktury podstawowej i lokalnego sektora
prywatnego;

•

w Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie wspiera niektóre rodzaje projektów, które są przedmiotem
zainteresowania zarówno Unii jak i poszczególnych krajów;

•

na Bałkanach, gdzie przyczynia się do realizacji celów Paktu Stabilności, przeznaczając kredyty
nie tylko na odbudowę infrastruktury podstawowej i projekty o wymiarze regionalnym, ale
również na rozwój sektora prywatnego.
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Adresy Grupy EBI
Europejski Bank Inwestycyjny
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

www.bei.org – U info@bei.org
Biura zagraniczne

Belgia

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Francja

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Grecja

364, Kiﬁssias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Hiszpania

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Niemcy

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Portugalia

Avenida da Liberdade, 190-4°, A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Włochy

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Zjednoczone Królestwo

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Afryka Południowa

5 Greenpark Estate
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Egipt

6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenia

Africa Re Centre, 5th ﬂoor
Hospital Road. PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79
5 (+254-20) 271 32 78

Maroko

Riad Business Center Aile sud, 4e
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunezja

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Europejski Fundusz Inwestycyjny
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org – U info@eif.org

Belgia

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

Aktualna lista biur zagranicznych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej Banku.

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

EBI pragnie podziękować promotorom i dostawcom za zdjęcia ilustrujące to sprawozdanie:
Boehringer Ingelheim GmbH (str. 18, 27), Daniel Jamme – Photothèque Eiﬀage, architekt: Sir Norman Foster (str. 22), Komisja Europejska
(KE) (str. 26, 28), Parlament Europejski – «Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep
D. Bontinck» (str. 43, 44, 45),
Pozostałe zdjęcia i ilustracje pochodzą z fototeki EBI.

60

Grupa EBI

