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Bank UE – zaufany innowator:
• Innowacyjne projekty w celu tworzenia
nowych miejsc pracy
• Innowacyjne rozwiązania w zakresie
finansowania
• Innowacyjne partnerstwa w celu
maksymalizacji wyników
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Struktura zarządzania EBI

W lipcu 2013 roku Chorwacja
stała się 28 państwem
członkowskim Unii

Promowanie zrównoważonego wzrostu z
myślą o tworzeniu miejsc pracy jest głównym
celem, na który EBI przyznaje kredyty.

230 tys. MŚP
w Europie w wysokości

operacja w tym kraju po jego
przystąpieniu do UE polegała

21 mld
,9

EUR

W 2013 roku Grupa EBI
przyznała kredyty w dla
około

Europejskiej. Nasza pierwsza

na udzieleniu bezpośredniego
wsparcia MŚP, które stanowią
trzon chorwackiej gospodarki
i są główną siłą napędową
wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia.

strategiczna

15 mld

,8

miejsc
pracy
w Europie

EUR

,9

2 mln
na rzecz

EUR

Infrastruktura

Finansowanie Grupy dla 230 tys.
MŚP i firm o średniej kapitalizacji

Inwestycje EBI w europejską
infrastrukturę strategiczną

4 mld
2

2013
W LICZBACH

EUR

na wsparcie dla
inteligentnych
miast europejskich

Pierwsze dwa projekty
wspierane przez inicjatywę dotyczącą obligacji
projektowych

Grupa EBI odgrywa ważną
rolę w strategii UE na rzecz
przezwyciężenia długotrwałych konsekwencji
kryzysu finansowego

Wprowadzenie now ych
kryteriów przyznawania
kredytów w dziedzinie
energii na rzecz projektów
zrównoważonej energii

Inteligentne instrumenty
finansowania w celu przywrócenia gospodarki europejskiej na właściwy tor

Finansowanie na rzecz działań

EUR

Finansowanie
w w ysokości

działań klimatycznych

,4

214mln

EBI

Obligacje odpowiedzialne
środowiskowo
EUR

na promowanie

1mld
o rekordowej
wysokości

EUR

19mld
klimatycznych

na rzecz siedmiu innowacyjnych

funduszy klimatycznych

Wydanie
oświadczenia w sprawie
działań klimatycznych EBI

Dostęp do finansowania dla
MŚP i firm o średniej kapitalizacji
,

w Grecji i na Cyprze

1

umiejętności i
zatrudnienia młodzieży w UE
na rzecz

Podwyższenie kapitału wykorzystane
w produktywny sposób do wspierania
sił napędowych wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Innowacje i
umiejętności

EUR

75 mld
Finansowanie Grupy
EBI na rzecz projektów mają-

cych wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy

17mld
na szczeblu Grupy

,2

na rzecz innowacji i umiejętności
w Europie
Inicjaty wa finansowania
wzrostu (GFI) w celu promowania
innowacyjnych firm o średniej
kapitalizacji
dla
innowacyjnych

19 856mln
EUR

,1

9 mld

finansowania handlu

EUR

Wsparcie Grupy dla MŚP i
firm o średniej kapitalizacji
w Europie

Pierwsze operacje EBI

EUR

,9

EUR

21 mld

uniwersytetów i ośrodków badawczych
wspieranych przez EBI

MŚP za pośrednictwem zarządzanego przez EFI instrumentu podziału ryzyka (RSI)

Przedmowa

Prezesa

R

ok 2013 był dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zwanego bankiem UE, rokiem
pełnym wyzwań. Rok temu ogłosiłem, że
nasi udziałowcy (państwa członkowskie UE) zatwierdzili podwyższenie kapitału EBI w wysokości
10 mld EUR, co umożliwiło nam pełnienie roli antycyklicznej w czasie kryzysu poprzez zwiększenie
wysokości przyznawanych kredytów i występowanie w charakterze niezawodnego partnera na
rynkach, z których banki komercyjne wycofały się
lub na których przynajmniej znacznie ograniczyły
działalność. Dzisiaj mam zaszczyt oznajmić, że wywiązaliśmy się z naszych obietnic. Zwiększyliśmy
całkowitą wysokość finansowania Grupy o 37%
- do 75,1 mld EUR. Te dokonania okazują się jeszcze bardziej imponujące, gdy bierzemy pod uwagę wysokość finansowania w samej tylko Europie,
które wyniosło 67,1 mld EUR, co stanowi wzrost o
42% w stosunku do 2012 roku.
W 2013 roku nasze wsparcie dla europejskich
MŚP dwukrotnie się zwiększyło - do 21,9 mld
EUR. Nasze inwestycje przyciągnęły finansowanie w wysokości przeszło 50 mld EUR dla około
230 tys. MŚP i firm o średniej kapitalizacji, przy-
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czyniając się do zachowania 2,8 mln miejsc pracy w Europie. Skupiliśmy się na krajach najbardziej dotkniętych kryzysem - przede wszystkim
Grecji, Cyprze, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii,
gdzie wysokość kredytów dla MŚP wyniosła blisko 7 mld EUR.
W 2013 roku prawie 30% kredytów trafiło do MŚP,
ale nasze zaangażowanie na rzecz innych priorytetów pozostało na tym samym poziomie: europejskie badania i rozwój otrzymały od Grupy
wsparcie finansowe w wysokości 17,2 mld EUR,
natomiast infrastruktura strategiczna w Europie
i działania klimatyczne na całym świecie - odpowiednio 15,9 mld EUR i 19 mld EUR.
2013 był rokiem, w którym wykroczyliśmy poza
tradycyjne narzędzia finansowe. Zastosowaliśmy
podejście indywidualne, dostosowując rozwiązania finansowe do konkretnych potrzeb państw
członkowskich. Przykładem mogą tu być wielokrotnie nagradzane instrumenty finansowania
handlu w Grecji i na Cyprze, grecki fundusz gwarancyjny dla MŚP oraz innowacyjny portfel gwarancji państwowych w Portugalii.

Przedmowa
Prezesa

Zapoczątkowaliśmy również fazę pilotażową inicjatywy obligacji projektowych Europa 2020. W 2013
roku dwa projekty skorzystały ze wsparcia jakości
kredytowej, przygotowano także stabilną bazę dodatkowych projektów – Europa dokonuje zatem
prawdziwych postępów w kierunku utworzenia
rynku obligacji projektowych.
Inicjatywa obligacji projektowych jest jedną z wielu inicjatyw, które są dowodem na wzmocnioną
współpracę z naszymi kolegami w innych instytucjach europejskich. W czerwcu Rada Europejska
zwróciła się do nas o wniesienie istotnego wkładu
do walki z bezrobociem wśród młodzieży. Aby zapobiec powstaniu straconego pokolenia wykwalifikowanych pracowników w Europie, opracowaliśmy
program pod hasłem umiejętności i miejsca pracy inwestowanie w młodzież. Przekraczając zakładaną
początkowo wysokość finansowania na ten cel (6
mld EUR), zobowiązaliśmy się do udzielenia kredytów na kwotę 9,1 mld EUR w drugiej połowie 2013
roku, aby zapewnić młodym ludziom szkolenia zawodowe i trwałe możliwości zatrudnienia.
Nasza działalność w Europie nie byłaby pełna bez
potężnego instrumentu, jakim jest Europejski Fundusz inwestycyjny. Nasi partnerzy w Funduszu,
dysponujący szeroką gamą instrumentów finansowych, zapewnili wsparcie finansowe w wysokości
3,4 mld EUR na rzecz MŚP, przedsiębiorczości i innowacji. W 2014 roku przypada 20. rocznica powstania EFI – przewidujemy, że będzie to kolejny wyjątkowy rok w jego działalności. Bank, jako największy
udziałowiec Funduszu, podjął decyzję o podwyższeniu jego kapitału o 1,5 mld EUR; jednocześnie
zwiększymy jego działalność poprzez mandat w
wysokości 4 mld EUR na najbliższe siedem lat.

kredytów zewnętrznych w ramach gwarancji budżetowej UE będzie źródłem finansowania o wartości 27 mld EUR (opcjonalnie 3 mld EUR) na lata
2014-2020.
W 2013 roku w dalszym ciągu pozyskiwaliśmy
środki finansowe na wysoce konkurencyjnych rynkach, udało nam się także zachować stabilny rating
wiarygodności kredytowej na poziomie AAA. Dowodem na siłę finansową EBI był program pozyskiwania środków o wartości 72 mld EUR. Dzięki 44%
obligacji uplasowanych wśród inwestorów spoza
UE umocniliśmy naszą pozycję katalizatora przyciągającego inwestycje spoza Europy do Unii.
Zakończę wybiegając w przyszłość. Widać już namacalne oznaki ożywienia gospodarczego w Europie. 2014 będzie ważnym rokiem dla Europy, z
wyborami do Parlamentu Europejskiego i powołaniem nowej Komisji Europejskiej. Już teraz musimy
zacząć wybiegać myślą poza kryzys. Dzięki temu
dostrzeżemy potrójne wyzwanie: poważna luka
inwestycyjna, produktywność w UE mniejsza niż
w USA i Japonii oraz, co najważniejsze, kryzys zatrudnienia. Reasumując, stoimy przed wyzwaniem
w zakresie innowacji. W najbliższych latach EBI będzie w coraz większym stopniu skupiać się na tych
sektorach, które mają decydujące znaczenie dla
konkurencyjności Europy na rynkach światowych przede wszystkim badaniach i rozwoju.
Jest oczywiste, że mamy do odegrania ważną rolę,
pomagając w budowaniu silnej i konkurencyjnej
Europy w zglobalizowanym świecie oraz rozwijając trwałe stosunki z krajami partnerskimi dla dobra naszych obywateli. Jestem przekonany, że za
rok będę mógł przekazać identyczny komunikat:
Grupa EBI staje na wysokości zadania.

Wprawdzie jako bank UE-28 skupiamy się na
działalności w Europie, ale wspieramy również
zewnętrzne priorytety UE, wykorzystując doświadczenie zdobyte w Unii na rzecz krajów
partnerskich. Kredyty w wysokości 7,7 mld EUR
potwierdzają nasze zobowiązanie na rzecz finansowania infrastruktury, MŚP i działań klimatycznych
w krajach partnerskich na Wschodzie, krajach regionu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Cieszymy się, że mandat dotyczący

Werner Hoyer
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MŚP na rzecz wzrostu i miejsc pracy

IDEA

€
Instrument
mezaninowy na
rzecz wzrostu
Gwarancje i
sekurytyzacja
Instrument
podziału ryzyka
na rzecz
innowacyjnych
M˝P

Wsparcie instytutu
EBI na rzecz bada˜

Transfer
technologii
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Kredyty po˙r ednie
dla M˝P
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Mikrofinansowanie
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JASMINE
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Dostęp do finansowania
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WZROST

Umiejˆtno˙ci i
miejsca pracy inwestowanie w
młodzie˛
Inicjatywa
finansowania
wzrostu dla
innowacyjnych
firm o ˙r edniej
kapitalizacji

i MIEJSCA
PRACY

Odblokowanie dostępu
do finansowania dla MŚP

Odblokowanie dostępu do
finansowania dla MŚP
MŚP stanowią klucz do odblokowania potencjału gospodarczego i zbudowania
silniejszej Europy, która wychodzi stopniowo z kryzysu. 16 milionów MŚP stanowi
98% wszystkich firm w Europie, a imponujące 70% pracowników sektora prywatnego
jest zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mimo to tej ważnej
grupie gospodarczej niezwykle trudno jest uzyskać dostęp do finansowania.

S

taliśmy się europejskim liderem w zakresie
finansowania MŚP. Instrumenty dłużne, kapitał własny, gwarancje i kapitał podwyższonego ryzyka pomagają w spełnianiu różnorodnych
potrzeb małych przedsiębiorstw w 160 krajach, w
których działa EBI oraz w krajach UE i krajach rozszerzenia (w przypadku EFI).
Nasze kredyty są przeznaczone głównie na opracowanie innowacyjnych produktów i rozwijanie
partnerstw, które ułatwiają MŚP dostęp do finansowania na wszystkich etapach rozwoju w dą-

żeniu do zwiększenia możliwości zatrudnienia,
szczególnie dla młodzieży w Europie.
W 2013 roku EBI i EFI zmobilizowały specjalistyczną wiedzę finansową i techniczną, pełniąc rolę katalizatora dla inwestycji z sektora publicznego i
prywatnego. Grupa współpracuje z rządami krajowymi i regionalnymi nad dostosowaniem naszych
rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Skoordynowane działania Grupy EBI doprowadziły do skutecznej reakcji względem tych sektorów i krajów,
gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne.

Najważniejsze aspekty dostępu do
finansowania dla MŚP w 2013 roku:
• Rekordowa wysokość finans wania dla MŚP – 21,9 mld
EUR, czyli o 50% więcej niż w 2012 r., co stało się katalizatorem wsparcia w wysokości ponad 50 mld EUR dla
europejskich małych przedsiębiorstw

,9

dla 230 tys. MŚP
we wsparciu dla

pracowników

2,8 mld

EUR

21 mld

• Wyjątkowe środki mające na celu promowanie dostępu
do finans wania dla MŚP, w tym:
• Finansowanie EBI dla kapitału obrotowego
• Pierwsze operacje EBI dotyczące finans wania handlu w
Grecji i na Cyprze
• Zatwierdzone wsparcie w wysokości 9,1 mld EUR na rzecz
inicjatywy EBI umiejętności i miejsca pracy – inwestowanie w młodzież
• Rekordowe wsparcie EFI dla MŚP w wysokości 3,4 mld EUR
• Wsparcie EBI na rzecz rolnictwa
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Działalność Grupy EBI

na rzecz MŚP

Odblokowanie finansowania na rzecz europejskich MŚP jest naszym głównym
priorytetem. W 2013 roku przeznaczyliśmy blisko 30% naszych kredytów na
wsparcie dla około 230 tys. MŚP i firm o średniej kapitalizacji, które są źródłem 2,8
mln miejsc pracy.

O

pracowaliśmy, we współpracy z państwami członkowskimi UE, indywidualnie dostosowane programy gwarancyjne w celu
udzielenia dodatkowego wsparcia krajom borykającym się z poważnymi trudnościami w zakresie płynności:
Portfel gwarancji państwowych w Portugalii, który wspiera starania tego kraju na rzecz stymulowania wzrostu i zatrudnienia, a zwłaszcza inwestycje promowane przez MŚP.
Cypryjski program na rzecz przedsiębiorczości,
który umożliwia bankom państwowym i komercyjnym udzielanie kredytów MŚP na zasadzie podziału ryzyka, stwarzając wsparcie dla ich potrzeb
w zakresie inwestycji i kapitału obrotowego.
Dokonaliśmy kompleksowej oceny naszego
programu kredytów dla MŚP (2005-2011), która potwierdziła jego ważną rolę w utrzymaniu
dostępności kredytowej w czasie kryzysu; MŚP
uzyskują dostęp do kredytów na przystępnych
warunkach, co przyczynia się do wzrostu i zatrudnienia. Ocena ta wykazała konieczność zachęcania banków do przyznawania kredytów
bardziej ryzykownym MŚP.

Firmy o średniej kapitalizacji (zatrudniające 250 –
3000 pracowników) stały się dla EBI ważną grupą
klientów. Zapoczątkowaliśmy inicjatywę na rzecz
firm o średniej kapitalizacji (MCI) i inicjatywę finansowania wzrostu (GFI), aby zachęcać do przyznawania
kredytów, głównie innowacyjnym firmom o średniej
kapitalizacji. W 2013 roku w ramach inicjatywy GFI
w UE podpisaliśmy umowy kredytowe w wysokości
37 mln EUR na rzecz firm o średniej kapitalizacji.
W 2014 roku EFI obchodzi 20 lat działalności. W
2013 roku był nadal kluczowym instrumentem
wsparcia dla europejskich MŚP. Inwestycje kapitałowe/ mezaninowe o wartości 1,5 mld EUR stały się katalizatorem wsparcia dla MŚP w wysokości
7,1 mld EUR, podczas gdy gwarancje i sekurytyzacje na kwotę 1,8 mld EUR przyczyniły się do pozyskania finansowania w wysokości 8,6 mld EUR.
Bank podkreśla rolę Funduszu w pobudzaniu
wzrostu, zatrudnienia i innowacji w Europie,
wspierając podwyższenie kapitału subskrybowanego EFI w wysokości 1,5 mld EUR i wystawiając
mandat na kwotę 4 mld EUR na rzecz dodatkowych gwarancji EFI na najbliższe siedem lat. Pracujemy ręka w rękę nad przygotowaniem dalszego wsparcia Grupy dla sektora MŚP w Europie.

W styczniu 2013 roku rodzinna firma
produkcji wina w środkowej Grecji otrzymała
wsparcie w postaci kredytu EBI w wysokości
150 tys. EUR na zakup sprzętu dla drugiej
linii produkcyjnej. Korzyści z tego kredytu
są oczywiste – 12 nowych miejsc pracy i
spodziewany wzrost obrotów o około 50% w
porównaniu z 2012 rokiem.
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Odblokowanie dostępu
do finansowania dla MŚP

Mikrofinansowanie

na rzecz integracji społecznej i finansowej
Mikrofinansowanie stało się ważnym i rosnącym segmentem rynku finansowego
UE, częściowo w rezultacie przedłużającej się niekorzystnej sytuacji
gospodarczej. Mikroprzedsiębiorstwa stanowią 91% wszystkich przedsiębiorstw
europejskich, są stałym źródłem zatrudnienia i integracji społecznej.

E

uropejski Instrument Mikrofinansowy Progress to program UE finansowany wspólnie
przez Komisję Europejską i EBI. Umożliwia EFI
występowanie w roli partnera Grupy wobec instytucji mikrofinansowych udzielających wsparcia tym
europejskim przedsiębiorcom i mikroprzedsiębiorstwom, które mają problemy z uzyskaniem dostępu do tradycyjnych usług bankowych. Rok 2013 był
rekordowym rokiem dla mikrofinansowania w UE –
przeprowadzono 26 operacji na kwotę 54 mln EUR.

W 2013 roku, po raz pierwszy w historii, również
EBI przyznał kredyty w formie mikrofinansowania
w Europie. Jego kredyt w wysokości 60 mln EUR
dla MicroBanku w Hiszpanii będzie wspierać projekty mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców w ramach walki z wysokim bezrobociem w tym kraju.
Na całym świecie, według szacunków, około
1,4 mld osób żyje w skrajnym ubóstwie i jest pozbawionych dostępu do podstawowych usług finansowych. Poza Europą mikrofinansowanie jest
ważnym narzędziem przyczyniającym się do integracji finansowej. Z usługi finansowych oferowanych przez EBI w ramach mikrofinansowania korzysta już 8 mln osób.

EBI odgrywa ważną rolę na globalnym rynku mikrokredytów – w 2013 roku wysokość przyznanego przezeń mikrofinansowania poza Europą przekroczyła 75,5 mln EUR.

Hodowca warzyw Anton zbudował dwa
lata temu nową szklarnię; teraz zamierza
ją rozbudować i zwiększyć produkcję.
Mikrofond – bułgarski kredytodawca
oferujący mikrofinansowanie – przyznał mu
1150 EUR na rozbudowę szklarni. Ze względu
na dodatkowy nakład pracy, Anton najmuje
robotników sezonowych z miejscowej
społeczności romskiej, która jest dotknięta
długoterminowym bezrobociem.

W 2013 roku przyznaliśmy pierwszy kredyt w formie
mikrofinansowania w Palestynie, gdzie wsparcie
w wysokości 1 mln USD jest przeznaczone dla
Arabskiego Centrum Rozwoju Rolnictwa (ACAD).
Hodowca owiec Nethmia Salameh otrzymał
1520 EUR: „z tego kredytu chciałbym zakupić pięć
owiec, co umożliwi mi zwiększenie dochodów i
pomoże pokryć koszty studiów mojego syna” - mówi.
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Finansowanie handlu,

po raz pierwszy w historii EBI
W 2013 roku Bank zatwierdził dwie pierwsze operacje finansowania handlu.
Kredyt w wysokości 500 mln EUR przyznano greckim MŚP na handel
zagraniczny, a finansowanie o wartości 150 mln EUR otrzymają cypryjskie MŚP.

D

ługoterminowe finansowanie na rzecz projektów strategicznych, które wspierają cele
polityki Unii Europejskiej ukształtowało strategię przyznawania kredytów przez EBI. W konsekwencji krótkoterminowe instrumenty kredytowe

W ramach tej inicjatywy SABO S.A.
otrzymał, za pośrednictwem Eurobanku
i Commerzbanku, kredyt na działalność
handlową. Firma ta produkuje fabryki
cegieł i dachówek „pod klucz". Sabo,
który zajmuje się głównie eksportem,
sprzedał i zainstalował dostosowane
do indywidualnych potrzeb fabryki na
wszystkich kontynentach (z wyjątkiem
Australii). Średni wiek pracowników
tej firmy wynosi 27 lat, przez co
Sabo wspiera dążenie Banku
do stymulowania
zatrudnienia
młodzieży.

w rodzaju finansowania handlu nigdy nie były częścią portfela naszych produktów. Ale wyjątkowe
czasy wymagają wyjątkowych środków.
Handel – tradycyjnie stabilny segment finansowy – jest narażony w czasie kryzysu na ryzyko
transakcji i ryzyko systemowe, związane z rozwojem przepływów handlowych, co hamuje
rozwój gospodarczy. Rząd grecki był pierwszym
rządem spośród rządów państw członkowskich,
który wezwał EBI do wystąpienia w charakterze
bezpiecznego pomostu pomiędzy bankami krajowymi i zagranicznymi na rzecz MŚP w sektorze
importu/eksportu.
EBI, za pośrednictwem instrumentu finansowania handlu, dostarcza bankom zagranicznym odpowiednich gwarancji w formie akredytywy na
rzecz banków krajowych. Łagodzi to ograniczenia w zakresie zabezpieczeń gotówkowych, jakie w przeciwnym wypadku są nakładane na
MŚP i zwiększa dostęp do instrumentów handlu
międzynarodowego.
Apetyt na istniejące instrumenty finansowania
handlu jest silny – drugim państwem członkowskim, jakie z nich skorzystało, był Cypr – a bank UE
dostosowuje ten mechanizm do potrzeb konkretnych rynków. EBI dokłada ponadto wszelkich starań, aby uniknąć zakłócenia w funkcjonowaniu rynków, dając zaangażowanym stronom swobodę w
określaniu polityki cenowej w drodze niezależnych
negocjacji.
W 2013 roku „Trade & Forfaiting Review” (TFR), największy na świecie magazyn poświęcony finansowaniu handlu i łańcucha dostaw, wyróżnił instrument finansowania handlu EBI na rzecz Grecji jako
transakcję roku (Deal of the Year) spośród około
140 transakcji zgłoszonych do tej nagrody.
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Odblokowanie dostępu
do finansowania dla MŚP

Umiejętności i miejsca pracy –

inwestowanie w młodzież w Europie
Bezrobocie młodzieży jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa.
W lipcu 2013 roku Grupa EBI, w dążeniu do rozwiązania problemu braku miejsc
pracy dla osób w wieku 15-24 lat w UE, zapoczątkowała program pod hasłem
„umiejętności i miejsca pracy - inwestowanie w młodzież”.

C

elem tego programu, zgodnie z politykami dotyczącymi zatrudnienia młodzieży na
szczeblu UE i państw członkowskich, jest pomoc dla młodych ludzi. Chodzi tu głównie o finansowanie zaplecza kształcenia zawodowego i promowanie mobilności studentów/ uczniów oraz
rozwiązanie problemu braku miejsc pracy dla młodych ludzi.

W 2013 roku zatwierdziliśmy wsparcie w wysokości 4,5 mld EUR na rozwijanie umiejętności i około
4,6 mld EUR na zatrudnienie młodzieży, przekraczając w ten sposób o 50% zakładaną wysokość finansowania na ten cel (6 mld). Bank dołożył również
starań na rzecz priorytetowego traktowania linii kredytowych dla MŚP w regionach, w których stopa
bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%.

Wprowadziliśmy na szeroką skalę bezpośrednie
kredyty i pośrednie rozwiązania finansowe z myślą
o inwestowaniu w umiejętności:

Grupa w całości wykorzystała mikrokredyty, kredyty pośrednie i duże kredyty bezpośrednie na wspieranie tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi:

Kredyt w wysokości 200 mln EUR przyznany za
pośrednictwem Banku Santander w Hiszpanii
przewiduje środki na pomoc dla młodych
ludzi szukających pierwszej pracy i kredyty
dla młodych przedsiębiorców, jak również
finansowanie potrzeb szkolnictwa wyższego.

Francuskim placówkom edukacyjnym
przyznano kredyt w wysokości 400 mln EUR
na budowę i modernizację 85 szkół licealnych,
14 szkół zawodowych i siedmiu instytucji
szkolnictwa wyższego w Regionie Centralnym,
gdzie stopa bezrobocia wynosi 28%.
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Innowacje i umiejętności

Małe fundacje
publiczne
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Du° e uniwersytety/
o˛r odki badawcze

Rozwijanie innowacji i umiejętności
na rzecz rosnącej gospodarki

Rozwijanie innowacji i
umiejętności na rzecz rosnącej
gospodarki
Inwestowanie w innowacje ma dla EBI ogromne znaczenie jako siła napędowa
zatrudnienia, zestaw instrumentów do rozwijania umiejętności i mechanizm
rozwiązywania jutrzejszych problemów dzisiaj. Grupa EBI jest gotowa wnieść
znaczący wkład w cel Europy zakładający wydatki na poziomie 3% PKB na badania i
innowacje z myślą o stworzeniu 3,7 mln miejsc pracy do 2020 roku.

G

rupa EBI, poprzez finansowanie innowacji i
badań, wnosi istotny wkład do wzrostu gospodarczego, dobrobytu i konkurencyjności
w Europie. Bank i Fundusz wykorzystują szeroką
gamę instrumentów w celu stymulowania rozwoju innowacyjnych projektów i utrzymywania przepływu środków finansowych z sektora publicznego i prywatnego.
Grupa rozwinęła produktywne relacje partnerskie, głównie z Komisją Europejską, co doprowadziło do powstania udanego mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, który

jest najskuteczniejszym narzędziem w naszym
zestawie finansowania innowacji. Pierwszy etap
tego mechanizmu rozpoczął się w 2007 roku i
zakończył w 2013 roku, przekraczając wszelkie
oczekiwania.
Partnerstwa na rzecz innowacji mają wielkie znaczenie również dla EFI. Fundusz współpracuje z
dużymi korporacjami za pośrednictwem korporacyjnej platformy innowacji z myślą o tym, by
stymulować prywatne inwestycje w innowacje
i pomóc w przełożeniu pomysłów na konkretne
możliwości biznesowe.

Najważniejsze aspekty innowacji i
umiejętności w 2013 roku:

, 2

na promowanie innowacji

na szczeblu

Grupy EB

EUR

17mld

• Pierwsze operacje w ramach inicjatywy finans wania
wzrostu (GFI) – rozwijanie bazy klientów wśród fi m o
średniej kapitalizacji
• Inwestycje o wartości 856 mln EUR w innowacyjne
MŚP za pośrednictwem instrumentu podziału ryzyka w
ramach RSFF
• Przygotowanie następcy RSFF w ramach programu o
nazwie nowe wieloletnie ramy finans we
• Wsparcie EFI w wysokości 111 mln EUR na transfer technologii za pośrednictwem dziewięciu transakcji
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Grupa EBI –

hub innowacji
Kryzys doprowadził do wyczerpania chęci sektora prywatnego na inwestowanie
w firmy rozpoczynające działalność i innowacyjnych przedsiębiorców. EBI, aby
zapełnić tę lukę spowodowaną kryzysem, przeznaczył dodatkowe środki
finansowe na badania, rozwój i innowacje (RDI) w instytucjach akademickich i
firmach prywatnych, zachęcając je do dzielenia się wiedzą.

K

orporacyjne innowacje – od 2009 roku EBI
pożyczył firmie Renault około 1 mld EUR na
badania i rozwój w zakresie pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych układów napędowych. Przyznany w 2013 roku kredyt w wysokości
400 mln EUR ma na celu finansowanie badań i rozwoju na rzecz nowej generacji wydajnych, niedrogich i przyjaznych dla środowiska samochodów.

Ośrodki badawcze pracujące dla wspólnego dobra
– w 2008 roku podpisaliśmy umowę kredytową na
kwotę 50 mln EUR na budowę ośrodka badań klinicznych w Pawii zajmującego się opracowaniem terapii
leczenia określonych rodzajów nowotworów poprzez
złożone, innowacyjne zastosowania jądrowe. Nowy
kredyt jest przeznaczony na finansowanie rozwoju i
optymalizacji planów walki z rakiem oraz badań podstawowych w dziedzinie radiobiologii.

14
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Finansowanie przełomów technologicznych –
EFI zaangażował kwotę 15 mln EUR w GO CAPITAL
Amorçage, francuski międzyregionalny fundusz transferu technologii, który wspiera tworzenie przedsiębiorstw wysokich technologii. Chodzi tu o wspieranie
ekosystemu przedsiębiorczości w zachodniej Francji.
Nasz hub innowacji wspiera również gospodarkę
cyfrową w Europie – w 2013 roku EBI nadal udzielał
wsparcia internetowym technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT), które stymulują innowacje technologiczne. Podpisano umowy kredytowe
na kwotę 3 mld EUR dla sektora telekomunikacji. Zobowiązaliśmy się przeznaczyć 36 mln EUR na rzecz
bardzo szybkich sieci szerokopasmowych w Górnej
Sabaudii (we francuskich Alpach). Projekt ten wspiera cel Francji zakładający zapewnienie, do 2020 roku,
bardzo szybkiego, szerokopasmowego dostępu
do Internetu dla 70% społeczeństwa.

Rozwijanie innowacji i umiejętności
na rzecz rosnącej gospodarki

Rozwiązania finansowe

dla innowacyjnych nowych przedsiębiorstw
W 2013 roku Grupa EBI wykorzystała działalność antycykliczną, zachęcając do
zakładania innowacyjnych nowych firm, które są katalizatorem wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. EFI, jako ramię Grupy specjalizujące się w
przejmowaniu ryzyka związanego z MŚP, aby ułatwić im pozyskanie
finansowania wdrożył inicjatywy mające na celu wspieranie innowacyjnych
małych firm na wszystkich etapach rozwoju.

D

uża część pracy uniwersytetów i ośrodków
badawczych ma potencjał, aby przekształcić
się w konkretne pomysły biznesowe, które
mogą doprowadzić do powstania małych przedsiębiorstw. Niestety często panuje opinia, że badania
są obarczone „zbyt wysokim ryzykiem", aby wyjść
poza progi laboratoriów i uzyskać finansowanie
od tradycyjnych inwestorów. Dlatego też transfer
technologii przekształca wyniki badań i rozwoju w
chodliwe produkty i usługi, łącznie z tworzeniem
nowych firm lub firm typu spinout, które powstają
na bazie potencjału uniwersytetów.
W 2013 roku EFI zainwestował 111 mln EUR w promowanie transferu technologii za pośrednictwem
dziewięciu transakcji, przy jednoczesnym silnym
wzroście, jaki odnotowano na rynku.

EFI wykorzystuje również kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu do wspierania innowacji i przedsiębiorczości. W 2013 roku, już trzeci rok
z rzędu, podpisał umowy kredytowe o rekordowej
wartości, zobowiązując się do wniesienia wkładu w
wysokości 1,5 mld EUR (w porównaniu do 1,3 mld
EUR w 2012 r. i 1,2 mld EUR w 2011 r.) do 68 funduszy zalążkowych, funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i kapitału wzrostu. Oprócz skupiania się
na konkretnych sektorach, dostosowujemy działalność w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka
do potrzeb danego kraju. W 2013 roku dokonaliśmy pierwszych inwestycji w ramach Dutch Venture Initiative i Baltic Innovation Fund.
W 2013 roku instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF) w ramach unijnego
programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP), zarządzany przez EFI, był również źródłem kapitału ryzyka dla innowacyjnych
MŚP na początkowych etapach istnienia i w fazie
ekspansji. Do tej pory CIP udzielił wsparcia ponad
275 tys. MŚP w 17 krajach.
Zdobyliśmy również spore doświadczenie w zakresie nauk przyrodniczych, czystych technologii
i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W
ciągu mniej niż dwóch lat działania i na trzy lata
przed terminem, budżet 70 mln EUR Europejskiego Funduszu Aniołów w Niemczech jest już prawie
w całości zaprogramowany, a w 2014 roku zostanie
jeszcze zwiększony. W grudniu 2013 roku Europejski Fundusz Aniołów został zarejestrowany w kolejnych dwóch państwach (Hiszpania i Austria).

2013
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Podział ryzyka

na rzecz udanych innowacji
Jedną z najważniejszych ról, jakie pełnił Bank w ciągu ostatniej dekady, była rola
katalizatora finansowania na rzecz innowacji. Dzięki współpracy z promotorami
projektów, bankami i partnerami finansowymi, możemy przejąć część ryzyka,
które jest nieodłączną częścią innowacyjnych przedsięwzięć. Ostatecznymi
beneficjentami są tu innowacyjne firmy europejskie – duże przedsiębiorstwa,
firmy o średniej kapitalizacji i MŚP.

M

echanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) – wspólne przedsięwzięcie
EBI i Komisji Europejskiej – zapoczątkowano w 2007 roku w celu zachęcania do inwestycji
w długoterminowe badania, rozwój i innowacje o
wyższym ryzyku. Mechanizm ten osiągnął koniec
pierwszego okresu dostępności w 2013 roku, po
sfinansowaniu około 114 projektów RDI na kwotę 11,3 mld EUR. Szacuje się, że RSFF był katalizatorem prywatnych inwestycji o wartości 37,2 mld
EUR w dziedzinie innowacji w Europie. Aktualnie
opracowywany jest nowy mechanizm (następca
RSFF) na lata 2014-2020; jego całkowity budżet wyniesie prawdopodobnie około 2,5 mld EUR.

W 2013 roku EBI przyznał kredyt w wysokości
150 mln EUR duńskiemu koncernowi
farmaceutycznemu H. Lundbeck na rozwój
innowacyjnych leków do leczenia chorób
ośrodkowego układu nerwowego. To wsparcie
w ramach RSFF przyczyni się do zachowania
i tworzenia miejsc pracy w zakresie RDI oraz
zwiększenia konkurencyjności tej firmy
europejskiej o średniej wielkości.

W 2013 roku EBI zapoczątkował inicjatywę finansowania wzrostu (GFI), aby zaoferować innowacyjnym
przedsiębiorstwom europejskim o średniej kapitalizacji szeroką gamę indywidualnie dostosowanych
rozwiązań finansowania, począwszy od kredytów
bezpośrednich po instrumenty quasi-kapitałowe
i mezaninowe. EBI zapewni wsparcie w wysokości
7,5 – 25 mln EUR na pokrycie maksymalnie 50%
kosztów inwestycji firm europejskich w dziedzinie
RDI. Inicjatywa GFI otrzymała w ramach RSFF początkowe wsparcie kapitałowe o wartości 150 mln EUR.

Belgijska firma EVS Broadcast Equipment SA
otrzymała kredyt w wysokości 12 mln EUR na
realizację ambitnego programu w zakresie RDI
w celu pobudzenia konkurencyjności wewnątrz
firmy i stworzenia możliwości zatrudnienia dla
setek obecnych i przyszłych inżynierów.
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Rozwijanie innowacji i umiejętności
na rzecz rosnącej gospodarki

Finansowanie ryzyka

we wsparciu dla innowacyjnych MŚP
Jednym z aspektów działalności RSFF jest wspieranie innowacji na rynku małych i
średnich przedsiębiorstw. Instrument podziału ryzyka nabrał rozmachu w 2013
roku, kiedy to stał się skutecznym narzędziem finansowania innowacyjnych MŚP i
małych firm o średniej kapitalizacji.

M

echanizm ten, zarządzany przez EFI i finansowany w ramach RSFF, udziela gwarancji
i regwarancji bankom i firmom leasingowym, aby zachęcić je do przyznawania dodatkowych kredytów i finansowania w formie leasingu
innowacyjnym firmom na korzystnych warunkach.
EFI, dzięki temu, że pokrywa do 50% strat na każdym nowym kredycie dla zorientowanych na innowacje MŚP, zachęca pośredników finansowych do
przejmowania dodatkowego ryzyka w celu zwiększenia wydajności w dziedzinie RDI.

Trotter Holding International, innowacyjne
holenderskie MŚP, pracuje z przemysłowymi
billboardami przeznaczonymi na rynek
mobilnej reklamy zewnętrznej. Kredyt
obrotowy przyznany przez bank ABN Amro z
50 proc. gwarancją EFI w ramach RSI pozwolił
firmie Trotter na poszerzenie działalności i
wejście na nowe rynki.

Instrument podziału ryzyka (RSI) od czasu powstania w 2012 roku przyznał gwarancje o łącznej wartości 1,2 mld EUR (856 mln EUR w samym tylko
2013 roku) za pośrednictwem 25 transakcji finansowych w 14 krajach UE i krajach przedakcesyjnych.
W 2013 roku zasięgiem RSI objęto kolejnych pięć
krajów: Niemcy, Polskę, Portugalię, Szwecję i Turcję.
Najważniejsze aspekty działalności RSI w 2013
roku obejmowały pierwszą w historii RSI umowę
gwarancyjną w Portugalii dla innowacyjnych firm,
podkreślając nasze zobowiązanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym kraju. Banco
Português de Investimento (BPI) podpisał umowę
na kwotę 160 mln EUR z EFI.
Zeta Biopharma to austriacka firma zatrudniająca
237 pracowników, która buduje fabryki R&D dla
dużych koncernów farmaceutycznych. Kredyt
w wysokości 2,5 mln EUR – gwarantowany
przez RSI – z UniCredit Bank Austria pokrywa
wysokie wymagania Zety w zakresie kapitału
obrotowego w trakcie długich terminów realizacji
w projektowaniu i produkcji fabryk.

2013
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Infrastruktura strategiczna
dla spójnego wzrostu
Nowoczesna
infrastruktura portowa

Bezpieczne
porty lotnicze

Kolejowe korytarze
transportowe

Konkurencyjne
dostawy energii
Wydajne
sieci
energetyczne

Poprawa perspektyw
gospodarczych
i zbliżanie regionów

Bezpieczny
transport drogowy
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Wydajna i czysta
energia

Infrastruktura
rozwoju regionalnego

Zrównowa˜ ona
infrastruktura
miejska

Budowanie
Infrastruktury strategicznej

Budowanie infrastruktury
strategicznej
Energooszczędne sieci energetyczne, dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne,
najnowocześniejsze technologie informacyjne i wysokowydajna infrastruktura
miejska – to podstawowe struktury niezbędne do zaspokojenia aktualnych potrzeb
gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W latach 2014-2020 UE potroi
finansowanie na rzecz infrastruktury transportowej – do 26 mld EUR. Ze względu na
długą historię finansowania na rzecz infrastruktury, EBI ma wyjątkowe możliwości,
aby maksymalnie zwiększyć wysokość tego finansowania.

W

stwach członkowskich Unii. Nasze inwestycje infrastrukturalne poza UE przyczyniają się do modernizacji gospodarek i stwarzają możliwości
rozwoju.

Działalność EBI w zakresie infrastruktury w Europie jest kluczowym elementem naszego wkładu
w promowanie spójności społecznej w 28 pań-

Bank oferuje znacznie więcej niż samo finansowanie na rzecz projektów infrastrukturalnych. Doradztwo techniczne i usługi doradcze są ważną
częścią naszej oferty produktowej – dzięki temu
infrastruktura rozwija się w sposób zrównoważony. W UE inicjatywa JASPERS przyczynia się do
zwiększenia wpływu unijnych funduszy strukturalnych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

czasie kryzysu finansowego z powodu krajowych ograniczeń budżetowych
niektóre projekty infrastrukturalne, bez
względu na znaczenie strategiczne, zostały odsunięte na drugi plan. W 2013 roku EBI, oprócz wypełniania roli instytucji finansującej duże projekty,
doprowadził, dzięki inicjatywie obligacji projektowych, do ponownego napływu inwestycji do tego
ważnego sektora.

Najważniejsze aspekty infrastruktury
strategicznej w 2013 roku
• 6,4 mld EUR na strategiczne projekty transportowe
w Europie

, 9

EUR

15 mld
we wsparciu dla infrastruktury

strategicznej w Europie

• 5,2 mld EUR na strategiczne projekty energetyczne
w Europie
• 4,2 mld EUR na projekty rewitalizacji obszarów miejskich
w Europie
• Wprowadzenie zmienionych kryteriów przyznawania
kredytów w dziedzinie energii
• Określenie restrykcyjnej polityki dotyczącej paliw
kopalnych
• Podpisanie dwóch pierwszych obligacji projektowych EBI

2013
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Transport,

który jest skuteczny
W październiku 2013 roku UE zapoczątkowała zrewidowaną politykę infrastruktury
transportowej, która, dzięki wydajnym połączeniom infrastrukturalnym, przyczynia
się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie.

C

ysty i bezpieczny – nasze finansowanie w
dziedzinie transportu ma przynieść wymierne
korzyści dla przedsiębiorstw, obywateli oraz
klimatu.

W 2013 roku EBI przyznał w Europie
następujące kredyty:

5,3 mld EUR na bezpieczną infrastrukturę drogową
3,6 mld EUR na projekty kolejowe
2,9 mld EUR na projekty transportu miejskiego
212 mln EUR na infrastrukturę morską
511 mln EUR na projekty transportu lotniczego

W 2013 roku JASPERS (wspólna pomoc dla projektów w europejskich regionach) zapewnił doradztwo
dla 14 państw członkowskich UE oraz trzech krajów
rozszerzenia na etapie przygotowania projektu w
celu zwiększenia absorpcji unijnych funduszy spójności i strukturalnych. Rola JASPERS w budowaniu
zdolności została wzmocniona w marcu 2013 roku
wraz z oficjalnym uruchomieniem platformy sieciowej w Brukseli. Platforma ta uzupełnia działania
JASPERS w zakresie doradztwa ds. realizacji projektów w drodze rozwiązywania horyzontalnych problemów związanych z przygotowaniem projektów,
wzmocnienia działań dotyczących wymiany wiedzy
oraz rozpowszechniania najlepszych praktyk i doświadczeń wśród interesariuszy JASPERS.
Od czasu powstania JASPERS w 2006 roku zatwierdzono 310 dużych wspieranych przezeń projektów,
na które przeznaczono finansowanie o wartości około 56,4 mld EUR, z czego 17,4 mld EUR w 2013 roku.

W 2013 roku Bank
podpisał trzecią od 1996
roku umowę kredytową
dla Lietuvos Geležinkeliai
(LG), przedsiębiorstwa
kolei państwowych
Litwy. Oprócz
wspierania budowy
sieci transeuropejskich,
finansowanie EBI
przyczyniło się
do zwiększenia
bezpieczeństwa i
wydajności oraz
zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń.
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Pobudzanie

zrównoważonej gospodarki
EBI odgrywa wiodącą rolę w finansowaniu energii w Europie oraz pełni ważną
funkcję w promowaniu bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii na
całym świecie.

W

2013 roku podpisaliśmy umowy kredytowe o wartości 5,2 mld EUR na projekty w
Europie, które wspierają konkurencyjne i
bezpieczne dostawy energii.

na drodze do niskoemisyjnego systemu energetycznego, a EPS zapewni, żeby kredyty były przyznawane tylko tym projektom, które wnoszą pozytywny wkład do wzrostu gospodarczego w UE i są
zgodne z polityką klimatyczną UE.

EBI podjął decyzję o przyznaniu
kredytu w wysokości 140 mln
EUR dla elektrociepłowni Stalowa
Wola w Polsce na budowę
nowoczesnej elektrowni z turbiną
gazową o cyklu łączonym,
poprawę wewnętrznych dostaw
energii i zwiększenie konkurencji
na krajowym rynku energii
elektrycznej.

Największym osiągnięciem w działalności Banku w
sektorze energii w 2013 roku było wprowadzenie
zmienionych kryteriów przyznawania kredytów w
tym sektorze w następstwie szeroko zakrojonych
konsultacji publicznych. Będziemy koncentrować
się na finansowaniu efektywności energetycznej,
energii odnawialnej, sieci energetycznych oraz powiązanych badań i innowacji. Nowe kryteria obejmują uproszczone wytyczne udzielania kredytów
na projekty efektywności energetycznej w celu
zwiększenia współfinansowania dla krajowych
programów efektywności energetycznej.
Wprowadziliśmy nowe normy w zakresie wydajności emisji (EPS), które będą miały zastosowanie do
wszystkich projektów wytwarzania energii z paliw
kopalnych w celu wyselekcjonowania inwestycji,
których emisje dwutlenku węgla przekraczają dopuszczalny próg, zgodnie z limitami unijnymi i krajowymi. Gaz ma pozostać paliwem przejściowym

W maju 2013 roku EBI podpisał pierwszą
umowę kredytową z Republiką Nepalu na
kwotę 55 mln EUR na budowę i eksploatację
elektrowni wodnej w Tanahu, która zapewni
czyste i niezawodne dostawy energii
elektrycznej w tym kraju o dotkliwych
niedoborach energii.
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Współpraca

na rzecz sukcesu – obligacje projektowe
Inicjatywa obligacji projektowych Europa 2020 to wspólny program Komisji
Europejskiej i EBI, który zapoczątkowano w ubiegłym roku. Jego celem jest
stymulowanie finansowania w ramach rynku kapitałowego na rzecz
infrastruktury w dziedzinie transportu, energii oraz technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Linia przesyłowa morskiej energii wiatrowej Greater Gabbard stała się pierwszym
projektem infrastrukturalnym w Wielkiej Brytanii, który skorzystał ze wsparcia
jakości kredytowej w ramach inicjatywy obligacji projektowych. Z myślą o wsparciu
dla tego projektu wyemitowano obligacje o łącznej wartości 305 mln GBP, a EBI
przyznał gwarancję kredytową w wysokości 45,8 mln GBP.

W

edług szacunków Komisji Europejskiej potrzeby inwestycyjne UE w zakresie infrastruktury, jakie są niezbędne do realizacji celów strategii Europa 2020 w tych sektorach,
kształtują się na poziomie 2 tln EUR. Inicjatywa
obligacji projektowych ma na celu umożliwienie
kwalifikującym się promotorom projektów infrastrukturalnych – przeważnie w ramach partnerstw
prywatno-publicznych (PPP) – pozyskania dodatkowego finansowania prywatnego od inwestorów
instytucjonalnych w rodzaju firm ubezpieczeniowych czy funduszy emerytalnych.

W 2013 roku rozpoczęła się faza pilotażowa mająca na celu testowanie koncepcji obligacji projekto-
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wych. Odpowiednie projekty będą musiały osiągnąć
zamknięcie finansowe przed końcem 2016 roku.
Faza testowa jest finansowana ze środków budżetowych UE w wysokości 230 mln EUR, które pochodzą z niewykorzystanych linii budżetowych na
rzecz istniejących programów. Powinno to pozwolić EBI na przyznanie kredytów na rzecz projektów
infrastrukturalnych o wartości ponad 4 mld EUR w
tych trzech sektorach. Pierwsze dwa projekty dotyczące obligacji projektowych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wykazały nie tylko chłonność rynku, ale także korzystny wpływ zaangażowania EBI
na politykę cenową i realizację dużych projektów
inwestycyjnych.

Budowanie
Infrastruktury strategicznej

Inteligentne miasta –

nasze naturalne środowisko
Około 53% osób na całym świecie mieszka na obszarach miejskich – w UE nawet
75%. W 2030 roku być może nawet około 90% osób w wielu krajach będzie
mieszkać w miastach. Miasta, jako nasze nowe naturalne środowisko, muszą stać
się inteligentniejsze, aby pomieścić ten napływ ludności.

J

ESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz
trwałych inwestycji na obszarach miejskich)
łączy w sobie wiedzę i zdolność finansowania Komisji Europejskiej, EBI i Banku Rozwoju Rady
Europy. JESSICA, poprzez tworzenie funduszy na
rzecz rozwoju obszarów miejskich, pomaga władzom w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
UE tak, aby przynosiły dochody. Do końca 2013
roku w ramach JESSICA podpisano w sumie umowy dotyczące 18 funduszy powierniczych na kwotę 1,76 mld EUR. Ponadto utworzono 42 funduszy
na rzecz rozwoju obszarów miejskich o wartości
1,56 mld EUR oraz zlecono 82 badania oceniające.

W 2013 rok EBI zainwestował 4,2 mld
EUR w projekty dotyczące rozwoju i
rewitalizacji miast oraz opieki zdrowotnej.
W ciągu ostatniego roku Bank pomógł w
finansowaniu budowy lub modernizacji:

7 projektów metra

2 projektów kolei miejskiej

2 projektów kolei lekkiej 4 sieci dróg miejskich.
5 projektów tramwajowych

W Wielkiej Brytanii w ramach JESSICA utworzono
North West Evergreen Fund. Ten fundusz na
rzecz rozwoju obszarów miejskich ma na celu
rekultywację terenów poprzemysłowych,
tworzenie nowych powierzchni oraz odnawianie
powierzchni niezdatnych do użytku z myślą o
tworzeniu nowych miejsc pracy.

W czerwcu przyznaliśmy kredyt w wysokości
15 mln EUR na rozwój tanich mieszkań w
społecznościach Afryki Subsaharyjskiej dla
Shelter Afrique, instytucji finansowania
rozwoju. Ta instytucja udostępni miejscowym
deweloperom zabezpieczone przez EBI
kredyty na budowę kwalifikujących się
niedrogich osiedli z czystą wodą, kanalizacją,
energią i siecią dróg.
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Zrównoważone działanie
na rzecz ochrony klimatu

Zrównoważone działanie na
rzecz ochrony klimatu
Dowody naukowe dotyczące zmian klimatycznych są jednoznaczne: częstsze klęski
żywiołowe, wyższe temperatury, podwyższający się poziom morza – to tylko
niektóre przykłady. Stanowi to wielkie zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, przy
czym najbardziej zagrożone są tu zasoby żywności i wody. EBI jest jednym ze
światowych liderów w finansowaniu na rzecz klimatu, wspieraniu niskoemisyjnego,
odpornego na zmiany klimatyczne wzrostu gospodarczego i mobilizowaniu
finansowania na rzecz inwestycji w zakresie działań klimatycznych.

R

ok 2013 był rokiem wielkiego postępu działalności EBI w zakresie działań klimatycznych. Projekty klimatyczne stanowiły 27%
naszego całkowitego portfela kredytów, wspierając nas w przekonaniu, że postrzeganie działań
klimatycznych w kontekście gospodarczym i społecznym może przyczynić się do osięgnięcia zrównoważonego wzrostu i trwałego zatrudnienia.

Opublikowaliśmy oświadczenie EBI w sprawie działań klimatycznych, które przedstawia nasze cele i
podejście do działań klimatycznych. Potwierdziliśmy ponadto nasze zaangażowanie we włączenie
kwestii środowiskowych i społecznych do wszystkich projektów finansowanych przez EBI na rzecz
ludzi, planety i zysku wraz z nową edycją naszego
podręcznika praktyk środowiskowych i społecznych.

Najważniejsze aspekty działań
klimatycznych w 2013 roku:

EUR

19mld

• Projekty dotyczące działań klimatycznych stanowią
27% portfela kredytów EBI
• 214 mln EUR na innowacyjne finans wanie działań
klimatycznych za pośrednictwem siedmiu funduszy
klimatycznych
• Rekordowa emisja obligacji odpowiedzialnych
środowiskowo - 1,4 mld EUR do końca roku

we wparciu dla działań

• Publikacja oświadczenia EBI w sprawie działań
klimatycznych

na całym świecie

• Nowa edycja podręcznika praktyk środowiskowych
i społecznych

klimatycznych
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Włączanie

kwestii klimatycznych do głównego
nurtu działań
Przy ocenie każdego projektu zgłaszanego do finansowania EBI uwzględniane są
zarówno kwestie środowiskowe, jak i społeczne. Do oceny oddziaływań projektu
i łagodzenia związanego z nim ryzyka stosuje się dziesięć norm środowiskowych
i społecznych. Te normy pozwalają naszym klientom na zwiększenie wydajności
dzięki wprowadzeniu solidnych praktyk środowiskowych i społecznych,
przejrzystości i odpowiedzialności.

E

BI jest jedyną międzynarodową instytucją finansową, która określiła takie kryteria środowiskowe i społeczne. W niektórych przypadkach nasze normy wykraczają poza normy
zawarte w stosownych dyrektywach UE, łącznie z
dyrektywami dotyczącymi różnorodności biologicznej. Opracowanie nowej edycji podręcznika
praktyk środowiskowych i społecznych Banku doprowadziło także do bardziej szczegółowego wyjaśnienia naszego stanowiska w sprawie praw człowieka i standardów pracy.
Do celu ćwiczeń dotyczących oddziaływania emisji
dwutlenku węgla na środowisko (CFE) oceniamy i
informujemy o poziomie emisji gazów cieplarnianych z projektów w wypadku, gdy wysokość tych
emisji jest znaczna, to znaczy, gdy przekraczają jeden lub obydwa z poniższych progów:

• emisje bezwzględne (rzeczywiste emisje z projektu) >
równoważność 100 tys. ton dwutlenku węgla rocznie
w trakcie standardowego roku działalności projektu;
i/lub
• emisje względne (szacowane zwiększenia lub
ograniczenia emisji w stosunku do spodziewanej
alternatywy) > równoważność 20 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

Zapewnienie ochrony przyrody oraz fauny i
flory ma ogromne znaczenie z punktu widzenia
klimatu. W 2013 roku podpisaliśmy umowę
kredytową na kwotę 72,24 mln USD na budowę
farmy wiatrowej Tafila w Jordanii, która będzie
znajdować się wzdłuż szlaków migracyjnych
ptaków w Afryce Wschodniej. Nasi eksperci
ds. środowiska współpracowali z promotorem
przy realizacji programu monitorowania w celu
dostosowania działań farmy wiatrowej pod
kątem ochrony ptaków wędrownych.

Głównym elementem naszego podejścia do oddziaływania projektów na środowisko są bezwzględne
emisje z każdego projektu. Przy ocenianiu i informowaniu o zwiększaniu lub ograniczaniu emisji, które
stanowią ważny wskaźnik porównawczy w stosunku
do innych technologii lub projektów, bierzemy pod
uwagę bezwzględne emisje z projektu, uznając je za
jeden z głównych czynników, które będą mieć ostateczny wpływ na nasz klimat. Wyniki ćwiczenia EBI
dotyczącego oddziaływania emisji dwutlenku węgla
na środowisko w 2013 roku można znaleźć w sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju za
2013 rok.

EBI wspiera projekty klimatyczne o pozytywnych skutkach społecznych,
które jeszcze bardziej zwiększają ich oddziaływanie. Bank przyznał kredyt
w wysokości 60 mln EUR na projekt wodno-kanalizacyjny w Nikaragui,
który przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia i poprawy jakości
wody dla ludności.
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Ograniczanie

przyszłej degradacji
Głównym elementem walki ze zmianami klimatycznymi jest ograniczanie emisji.
Bez przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych globalna temperatura wzrosłaby
w tym wieku aż o 6,4° C. Do skutecznej realizacji projektów w tej dziedzinie niezbędne
są zachęty – często polityczne lub finansowe – oraz innowacje.

E

BI odpowiada na wszystkie te wymagania.
Jako bank UE wspieramy unijną politykę,
która przedkłada projekty łagodzenia zmian
klimatycznych nad ich mniej zrównoważone alternatywy. Jako katalizator zrównoważonego finansowania zachęcamy do napływu kapitału do
tych projektów. Jako jeden ze światowych liderów
w finansowaniu innowacji wspieramy rozwój najnowocześniejszych technologii w celu promowania walki ze skutkami zmian klimatycznych.
W 2013 roku na projekty łagodzenia zmian klimatycznych przeznaczono finansowanie w
wysokości 17,8 mld EUR.

W październiku we francuskim mieście Metz
zainaugurowano Mettis, sieć pasów ruchu
dla autobusów i wysoce energooszczędnych
autobusów – na projekt ten EBI przyznał
kredyt w wysokości 80 mln EUR. Nowe
autobusy przyczynią się do ograniczenia emisji

Łagodzenie zmian klimatycznych
17,8 mld EUR

dwutlenku węgła średnio o 1,53 ton na każdy
dzień roboczy i 374 ton w wymiarze rocznym.

Przyznaliśmy również kredyt w wysokości
450 mln EUR na projekt dotyczący niemieckiej
morskiej farmy wiatrowej Butendiek. Ten
ambitny projekt o budżecie 1,4 mld EUR z 80
turbinami będzie mieć łączną moc wytwórczą






Energie odnawialne 6,4
Efektywność energetyczna 2,2
RDI 2,5
Zrównoważony transport 6,2
Inne 0,5

288 MW. Projekt ten dał nam możliwość
udzielenia wsparcia na rzecz nowych
technologii w sektorze energii odnawialnych
oraz pomocy w osiągnięciu unijnych i
niemieckich krajowych celów w tej dziedzinie.
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Adaptacja i

odporność na zmiany klimatyczne
Zmiany klimatyczne prawdopodobnie będą mieć istotny wpływ na wiele
sektorów gospodarki. Wprawdzie niektóre skutki tych zmian można ograniczać
poprzez działania łagodzące, ale zmian klimatycznych jako takich nie da się
uniknąć. Dlatego też adaptacja do nich staje się istotnym elementem działań w
tym zakresie.

J

edną z głównych cech strategii adaptacyjnej
UE, którą zapoczątkowano w kwietniu 2013
roku, jest dążenie do koordynowania wysiłków i wymiany informacji pomiędzy państwami
członkowskimi. EBI, dzięki globalnemu spojrzeniu
na kwestie klimatyczne, jest mistrzem tego podejścia. W 2013 roku nasze kredyty na rzecz adaptacji
do zmian klimatycznych charakteryzowały się strategią długoterminową nakierowaną na duże projekty, których pozytywne oddziaływanie powinno
przetrwać dłużej niż finansowanie Banku.
W 2013 roku na projekty dotyczące adaptacji do
zmian klimatycznych przeznaczono kredyty w wysokości 1,2 mld EUR.

Bank UE udzielił drugiego kredytu w wysokości
450 mln EUR na rzecz jednego z największych w
Niemczech projektów środowiskowych –
rehabilitacji rzeki Emscher w Nadrenii
Północnej-Westfalii. Nasz kredyt współfinansuje
program inwestycyjny Emschergenossenschaft
na lata 2014-2016, którego celem jest
odwrócenie procesu degradacji środowiska
naturalnego będącego wynikiem wieloletniego
istnienia przemysłu ciężkiego. Projekt ma
również pozytywny wpływ na zatrudnienie,
przyczyniając się do zachowania 3,7 tys. miejsc
pracy w tym regionie.

W grudniu drugi kredyt w wysokości 150
mln EUR potwierdził nasze wsparcie dla
rehabilitacji lasów, zalesiania i kontroli erozji
w Turcji. Oprócz wartości, jaką ten projekt
ma dla środowiska, zalesianie przyczyniło się
do powstania miejsc pracy dla 6,5 tys. osób
na obszarach wiejskich. Odbudowa zasobów
leśnych pomaga również w zaspokojeniu
potrzeb energetycznych na obszarach, gdzie
drewno opałowe z lasów państwowych
stanowi główne źródło energii.
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Innowacyjne finansowanie

na rzecz klimatu

Oprócz tradycyjnych produktów finansowych EBI oferuje, w połączeniu z
doradztwem technicznym i finansowym, wiele innowacyjnych instrumentów
finansowania na rzecz działań klimatycznych.

W

2013 roku Bank udzielił wsparcia siedmiu
funduszom dłużnym i kapitałowym na
rzecz działań klimatycznych o całkowitym
wolumenie inwestycyjnym 214 mln EUR. Zarządzaliśmy także w dalszym ciągu innymi funduszami i inicjatywami o ogromnym znaczeniu strategicznym, w tym udanym GEEREF, który dostarcza
globalny kapitał podwyższonego ryzyka poprzez
inwestycje prywatne na rzecz efektywności energetycznej i projekty energii odnawialnej w krajach
rozwijających się oraz przechodzących transformację gospodarczą. W 2014 roku, wraz z pierwszym
wkładem prywatnego finansowania, GEEREF wkroczy na nowy etap rozwoju
Rok 2013 było rokiem, w którym EBI uczynił pierwszy krok w kierunku finansowania na rzecz zrów-

noważonego rolnictwa. Ta tendencja znalazła
odzwierciedlenie w naszych kredytach na rzecz
działań klimatycznych, których głównymi beneficjentami były fundusze leśnictwa i różnorodności
biologicznej.
Ważną rolę we wspieraniu innowacji w zakresie finansowania działań klimatycznych odgrywają również partnerstwa. Współpracujemy z
Komisją Europejską w różnych mechanizmach
na rzecz walki ze skutkami zmian klimatycznych. Rozwijamy również partnerstwa z równorzędnymi instytucjami finansowymi w rodzaju
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), aby zwiększyć nasz wkład w inicjatywę zrównoważona energia dla wszystkich
(SE4All).

Wnieśliśmy nasz pierwszy w historii wkład, o łącznej wartości
15 mln EUR, w REDD + (redukcja emisji spowodowanych
wylesianiem i degradacją lasów); jest to mechanizm oparty na
zasadach rynkowych i wspierany przez ONZ, którego celem
jest ochrona lasów i wspieranie ich roli w strategiach walki ze
skutkami zmian klimatycznych poprzez określenie wartości
pieniężnej ich zachowania. Fundusz Althelia zainwestuje w
około 20 projektów na całym świecie, przede wszystkim w
Afryce i Ameryce Łacińskiej.
Bank wniósł również niewielki, ale znaczący wkład w fundusz
różnorodności biologicznej EcoEnterprises II. Przeznaczyliśmy
kwotę 6 mln USD na ten fundusz zapewniający finansowanie
mezaninowe i kapitał własny dla firm, które przynoszą korzyści
dla różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych. Fundusz skupi się na
Ameryce Łacińskiej, w której znajdują się najbogatsze pod
względem bioróżnorodności regiony świata.
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Stymulowanie wzrostu w UE i
poza jej granicami
EBI działa w prawie 160 krajach na całym świecie.
W czasie kryzysu EBI przykładał szczególną wagę do wspierania konkretnych krajów
i regionów w UE-28, które mają ograniczony dostęp do rynków kapitałowych,
poprzez zwiększenie zdolności kredytowej w bezpośrednim wyniku poszerzonego
mandatu ze strony naszych gubernatorów, czyli państw członkowskich. Kredyty
przyznawane krajom spoza UE stanowią podstawę wsparcia EBI dla zewnętrznych
priorytetów Unii za pośrednictwem długoterminowych inwestycji.
Skupiamy się na rozwoju lokalnego sektora prywatnego, infrastrukturze
gospodarczej i społecznej oraz łagodzeniu skutków zmian
klimatycznych i wsparciu dla bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.

UE
Łączna wielkość kredytów – 64 mld EUR
Wzrost i zatrudnienie – przekazanie
młodzieży europejskiej umiejętności na
przyszłość
Kraje EFTA i kraje rozszerzenia
Łączna wielkość kredytów – 3,1 mld EUR
Wraz z inauguracją tunelu pod cieśniną
Bosfor, ważna inwestycja EBI staje się
rzeczywistością
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Stymulowanie wzrostu w UE
i poza jej granicami

Kraje Sąsiedztwa Wschodniego i Azji
Środkowej (ECNA) oraz Rosja

Azja i Ameryka Łacińska

Łączna wielkość kredytów – 1,8 mld EUR

Umowa podpisana z Nepalem w 2012
roku zatwierdzająca przyszłą działalność
EBI; pierwszy kredyt dla Nepalu,
podpisany w 2013 roku, w celu wspierania
zrównoważonej energii

Konferencja Partnerstwa Wschodniego
współorganizowana przez EBI na temat
powiązań politycznych i biznesowych z UE

Łączna wielkość kredytów – 1,2 mld EUR

FEMIP
Łączna wielkość kredytów – 583 mln EUR
Dalsze wsparcie dla rozwoju lokalnego
sektora prywatnego podczas kryzysu
politycznego w regionie Morza
Śródziemnego

Kraje AKP, KTZ i Republika Południowej
Afryki
Łączna wielkość kredytów – 988 mln EUR
50. rocznica operacji EBI w krajach AKP
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Wspieranie operacji przy
pomocy siły finansowej
EBI jest największym na świecie wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą. W
2013 roku pozyskaliśmy 72 mld EUR na międzynarodowych rynkach kapitałowych.
Wykorzystujemy naszą siłę finansową do pozyskiwania środków na korzystnych
warunkach, które następnie przekazujemy rentownym projektom przyczyniającym
się do realizacji celów polityki UE.

U

działowcami EBI jest 28 państw członkowskich UE. Każde z tych państw subskrybuje część kapitału własnego Banku, proporcjonalnie do znaczenia gospodarczego w
momencie przystąpienia do UE. EBI jest zatem
ostatecznie odpowiedzialny przed rządami państw
członkowskich.

Podział emisji obligacji EBI
według regionu:

EBI jest jednak autonomiczny pod względem finansowym; pozyskuje środki na finansowanie
operacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Nasza siła finansowa wynika z jakości aktywów, silnego wsparcia udziałowców, rzetelnego
zarządzania, ostrożnego zarządzania ryzykiem,
trwałej rentowności i wysokiej płynności.
Do końca 2013 roku współczynnik adekwatności kapitałowej Banku zwiększył się do 28,7% (z
23,1% na początku roku), głównie dzięki kapitałowi wpłaconemu przez udziałowców. Wynika to
z historycznej decyzji podjętej w 2012 roku przez
udziałowców Banku o praktycznym podwojeniu
naszego kapitału wpłaconego w drodze zwiększenia kapitału o 10 mld EUR, co umożliwi przyznanie dodatkowych kredytów do wysokości 60 mld
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Europa 63%
Azja 27%
Obie Ameryki 7%
Bliski Wschód i Afryka 3%

EUR w okresie trzyletnim w ramach wspólnej odpowiedzi UE na kryzys.

Wspieranie operacji
przy pomocy siły finansowej

Największa na świecie emisja obligacji ekologicznych
W lipcu wyemitowaliśmy największe w naszej historii obligacje odpowiedzialne środowiskowo, o
wartości 650 mln EUR. Ta emisja została następnie zwiększona na koniec roku do 1,15 mld EUR, stając
się największą na rynku obligacji ekologicznych emisją dokonaną przez ponadnarodowego emitenta.
Przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania wśród inwestorów, których przyciągnęły zrównoważone
cechy transakcji i do rozwoju rynku odpowiedzialnych społecznie inwestycji.

Jakość aktywów była w dalszym ciągu wysoka,
przy udziale kredytów z utratą wartości w całym
portfelu na poziomie bliskim zeru (0,2%) na koniec
roku. Roczna nadwyżka netto wyniosła 2,5 mld
EUR, podobnie jak w ubiegłym roku.
Wszystkie te silne cechy finansowe sprawiają, że
Bank wciąż cieszy się wysoką oceną wiarygodności
kredytowej i jest w stanie pozyskać finansowanie
na bardzo korzystnych warunkach. EBI, jako instytucja niedążąca do maksymalizacji zysku, przekazuje te korzystne warunki beneficjentom kredytów.
Rok 2013 był dobry rokiem, jeżeli chodzi o pozyskanie finansowania. Program pozyskiwania środków w wysokości 70 mld EUR zakończył się na koniec października. Jednak my w dalszym ciągu
byliśmy aktywni na rynku – na koniec roku udało
nam się zrealizować jeden z największych w naszej

historii programów pozyskiwania finansowania, o
wartości 72,1 mld EUR.
Bank pozyskuje finansowanie na całym świecie,
przyciągając inwestycje zarówno z wewnątrz, jak i
spoza Unii; dzięki temu jest ważnym środkiem kierowania inwestycji spoza UE do UE.
Rok 2013 był również ważnym rokiem dla obligacji odpowiedzialnych środowiskowo – odpowiedzialnych społecznie produktów inwestycyjnych
dostosowanych do potrzeb inwestorów. Środki pozyskane za pośrednictwem tych emisji są przeznaczone na wypłaty kredytów EBI na rzecz projektów
klimatycznych w dziedzinie energii odnawialnej i
efektywności energetycznej, które przyczyniają się
do realizacji celu UE zakładającego uzyskanie niskoemisyjnego, odpornego na zmiany klimatyczne
wzrostu gospodarczego na całym świecie.
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Struktura zarządzania EBI
EBI jest bankiem publicznym będącym własnością 28 państw członkowskich UE.
Nasza struktura zarządzania zapewnia, że Bank jest odpowiedzialny, właściwie
zarządzany i skuteczny w promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia we wszystkich naszych działaniach.

Struktura zarządzania EBI:
Udziałowcy

28 państw członkowskich UE

Rada Gubernatorów

Rada Dyrektorów

ministrowie z państw członkowskich

mianowana przez
państwa członkowskie

Komitet Zarządzający

E

- prezes
- 8 wiceprezesów

BI jest zarówno instytucją UE, odpowiedzialną przed państwami członkowskimi, jak i
bankiem, który stosuje najlepsze praktyki
sektora publicznego i prywatnego w procesie podejmowania decyzji, zarządzania i kontroli. Bank
posiada trzy organy decyzyjne: Radę Gubernatorów na szczeblu ministerialnym, Radę Dyrektorów
z niestałymi członkami mianowanymi przez każde
państwo członkowskie i Komitet Zarządzający, stały organ decyzyjny, któremu przewodniczy prezes
EBI. Kontrola wewnętrzna operacji Banku jest przeprowadzana przez niezależny Komitet Kontroli i
Audytu.
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Komitet Kontroli
i Audytu

Rada Gubernatorów składa się z ministrów (z reguły
ministrów finansów) ze wszystkich 28 państw członkowskich. Na posiedzeniach, które odbywają się raz
w roku, określa wytyczne polityki kredytowej Banku
oraz zatwierdza roczny bilans i sprawozdanie finansowe. Decyduje o podwyższeniu kapitału i udziale
Banku w operacjach finansowania poza UE. Mianuje również członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.
Rada Dyrektorów podejmuje ostateczne decyzje w
sprawie zaciągania i przyznawania kredytów oraz
innych kwestii finansowych (na przykład udzie-

Struktura zarządzania
EBI

lania gwarancji). Posiedzenia Rady odbywają się
dziesięć razy w roku w celu zapewnienia, że Bank
jest właściwie zarządzany zgodnie z Traktatami UE,
jego Statutem oraz ogólnymi wytycznymi Rady
Gubernatorów.
Rada składa się z 29 dyrektorów. Każde państwo
członkowskie mianuje jednego dyrektora. Jeden
dyrektor jest mianowany również przez Komisję.
Dyrektorzy mają dziewiętnastu zastępców. Rada
Dyrektorów, aby poszerzyć wiedzę fachową w niektórych dziedzinach, może przyjąć w swój poczet
sześciu ekspertów (trzech członków i trzech zastępców), którzy będą uczestniczyć w jej posiedzeniach w charakterze doradczym, bez prawa głosu.
Decyzje Rady są podejmowane większością głosów reprezentujących przynajmniej 50% kapitału
subskrybowanego przez państwa członkowskie i
jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut EBI stanowi inaczej. Radzie
przewodniczy prezes Banku Werner Hoyer, ale bez
prawa głosu.
Komitet Zarządzający jest stałym, kolegialnym organem wykonawczym Banku. Komitet jest odpowiedzialny za bieżące działania Banku, przygotowuje
decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie.
Jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu. Ko-

mitet Zarządzający działa pod kierownictwem prezesa i nadzorem Rady Dyrektorów. Pozostali ośmiu
członkowie to wiceprezesi EBI. Członkowie Komitetu
Zarządzającego są mianowani na odnawialny okres
sześciu lat i są odpowiedzialni wyłącznie przed Bankiem. Czterech największych udziałowców (Francja,
Niemcy, Włochy i Wielka Brytania) ma stałe miejsce
w Komitecie Zarządzającym.
Komitet Kontroli i Audytu to niezależny organ odpowiedzialny bezpośrednio przed Radą Gubernatorów. Zadaniem Komitetu jest audytowanie sprawozdań Banku oraz weryfikacja, czy jego działalność
jest zgodna z najlepszą praktyką bankową. Sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu są przedkładane
Radzie Gubernatorów wraz z rocznym sprawozdaniem Rady Dyrektorów. Komitet Kontroli i Audytu
składa się z sześciu członków mianowanych na nieodnawialną kadencję trwającą sześć kolejnych lat
finansowych.
Europejski Fundusz Inwestycyjny wchodzi w skład
Grupy EBI. Udziałowcami EFI są Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, banki publiczne i
prywatne oraz instytucje finansowe. Zarząd EFI składa się z siedmiu członków, wśród których jest dwóch
wiceprezesów EBI: Dario Scannapieco (przewodniczący Zarządu) i Pim Van Ballekom.

Członkowie Komitetu Zarządzającego (od lewej do prawej): Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner
Hoyer, Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer i Mihai Tănăsescu.
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EBI pragnie podziękować następującym promotorom i dostawcom za zdjęcia ilustrujące niniejsze sprawozdanie:
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pierwotnych (w tym przynajmniej 50 proc. włókien pochodzących z dobrze zarządzanych lasów).
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Grupa EBI składa się z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Europejski Fundusz Inwestycyjny
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org

www.eib.org
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