
Sprawozdanie  
z działalności20142014





Spis treści

Wspieranie małych i śred‑
nich przedsiębiorstw

2 Przedmowa Prezesa

4 Najważniejsze dane 
w 2014 roku

6 Udzielenie zdecydo‑
wanej odpowiedzi na 
kryzys gospodarczy

36 Zapewnianie finanso‑
wania na całym świecie

40 Siła finansowa w służ‑
bie inwestycji

42 Bank UE

Finansowanie na rzecz 
klimatu i środowiska

Tworzenie połączeń 
strategicznych w infra‑
strukturze w Europie

Innowacje w służ‑

bie inteligentnego 

wzrostu w Europie

12 18

24

30
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13 mld EUR dla mniejszych firm, a  fundusz pozostał 
czołowym dostawcą finansowania ryzyka dla MŚP 
w Europie.

2014 był również ważnym rokiem z tego względu, że 
inwestycje i konkurencyjność znalazły się wysoko na 
liście priorytetów politycznych. Po latach skupiania 
się na kryzysie finansowym i jego kosztach, pomimo 
utrzymujących się trudności, gospodarka europejska 
jest teraz na dobrej drodze do odzyskania równowa‑
gi. Powinniśmy patrzeć w przyszłość, położyć jeszcze 
większy nacisk na rozwój i ponownie nadać impet in‑
westycjom. Europa uznała, że reformy i inwestycje to 
dwie strony tego samego medalu.

Oczekiwania są wysokie, że plan inwestycyjny, przed‑
stawiony w  listopadzie wraz z  przewodniczącym Ko‑
misji Europejskiej Jean‑Claude’em Junckerem, zostanie 
szybko zrealizowany. Jako bank UE uczestniczyliśmy 
w opracowywaniu tego planu od samego początku.

Wszystkie trzy części planu są niezwykle ważne: za‑
kończenie reform strukturalnych, zmiana krajo‑
wych i europejskich przepisów, aby stały się bardziej 
przyjazne dla inwestycji oraz lepsze wykorzystanie 

P omimo częściowo dobrych wieści, w 2014 roku 
gospodarki krajów europejskich przeżywały 
znaczne trudności. Przewiduje się, że tym roku 

gospodarki wszystkich państw członkowskich UE 
znowu odnotują wzrost, ale Europa nadal jest hamo‑
wana przez słabe inwestycje i  wysokie bezrobocie. 
Na rynkach finansowych utrzymuje się niepewność, 
a pieniądze wciąż nie docierają do realnej gospodar‑
ki tak, jak powinny.

Grupa EBI i  bank UE dzięki swojej pracy wnoszą 
prawdziwe zmiany do życia ludzi. W 2014 roku znów 
stanęliśmy na wysokości zadania.

Zrealizowaliśmy jeden z  najbardziej ambitnych pla‑
nów działalności w  historii naszej instytucji, udzie‑
lając kredytów w  wysokości 77 mld EUR. Wzmoc‑
niliśmy usługi doradcze jako jeden z  filarów naszej 
działalności i  rozważamy możliwość ich dalszego 
rozszerzenia w  przyszłości. Europejski Fundusz In‑
westycyjny, który w  ubiegłym roku obchodził 20‑le‑
cie swojej działalności, w  2014 roku zaangażował 
finansowanie w  wysokości 3,3 mld EUR w  postaci 
kapitału własnego i  gwarancji. Przyczyniło się to do 
pozyskania wsparcia finansowego na kwotę ponad 

Przedmowa
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ograniczonych zasobów publicznych. Musimy wyko‑
rzystać pieniądze publiczne na odblokowanie inwe‑
stycji, głównie inwestycji z kapitału prywatnego. Jest 
to celem planu inwestycyjnego. Stanowi to zmianę 
paradygmatu w  wykorzystaniu ograniczonych fun‑
duszy publicznych, począwszy od subwencji i dotacji 
po kredyty i gwarancje. Chodzi o to, aby przyciągnąć 
kapitał prywatny, zwielokrotnić efekt początkowego 
finansowania i ponownie wykorzystać kapitał założy‑
cielski po jego spłaceniu.

Szybkość działania ma zasadnicze znaczenie; stara‑
my się przekształcić ten plan w  prawdziwą działal‑
ność i uruchomić nowe projekty, które mogą pomóc 
w  rozruszaniu gospodarki i  stworzeniu miejsc pracy 
w UE. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strate‑
gicznych (EFSI) jest ukierunkowany na strategiczne 
inwestycje w zakresie infrastruktury, kształcenia i  in‑
nowacji, zrównoważonej energii oraz małych i  śred‑
nich przedsiębiorstw. W ramach planu inwestycyjne‑
go stworzymy również nowy ośrodek doradczy, aby 
pomóc w  opracowaniu wartościowych projektów 
i  rozwijaniu zdolności techniczno‑finansowych pod‑
miotów publicznych i prywatnych.

Europa nie wykorzystuje jeszcze w  optymalny spo‑
sób swojego potencjału inwestycyjnego. Pozwalamy 
na to, żeby wiele barier finansowych i niefinansowych 
hamowało inwestycje. EFSI i związane z nim wzmoc‑
nione usługi doradcze będą stanowić ważny krok 
w  kierunku usunięcia niektórych z  tych barier. Ale 
uproszczenie przepisów prawnych jest wciąż pilną 
sprawą, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

EFSI będzie stanowić uzupełnienie tradycyjnej dzia‑
łalności EBI w  zakresie udzielania kredytów. Będzie 
zajmować się projektami w sektorach strategicznych, 
które mają trudności z  pozyskaniem finansowania 
w ramach istniejących mechanizmów, między innymi 
ze względu na wyższy profil ryzyka.

EFSI będzie opierać się w dużej mierze na działalno‑
ści EBI w  zakresie udzielania kredytów i  uzupełniać 
ją. Jest to podstawa inwestycji, którą bank UE nadal 
wnosi do gospodarki europejskiej. Mimo to sami nie 
będziemy w  stanie stawić czoła wyzwaniom gospo‑
darczym, przed jakimi stoi Europa. Ale jeżeli wszyscy 

będą współpracować, możemy przyczynić się do po‑
prawy ogólnego klimatu inwestycyjnego i  z powro‑
tem zaprząc prywatne pieniądze do pracy.

2015 będzie dla banku rokiem przejściowym. Zakoń‑
czyliśmy wyjątkowy program udzielania kredytów 
zapoczątkowany po tym, gdy w  2012 roku udzia‑
łowcy EBI, państwa członkowskie UE, podjęli decyzję 
o podwyższeniu kapitału banku. Cel zmobilizowania 
finansowania w  wysokości 180 mld EUR dzięki do‑
datkowym kredytom Grupy EBI udzielonym w  na‑
stępstwie podwyższenia kapitału został zrealizowany 
już w  marcu, na długo przed terminem wyznaczo‑
nym na koniec 2015 roku.

Kontynuując realizację naszej podstawowej działal‑
ności, skupimy się na finansowaniu nowych projek‑
tów w ramach nowego planu inwestycyjnego. Inwe‑
stowanie w Europie oznacza o wiele więcej niż tylko 
liczby i  projekty. Nowa inicjatywa ma wysłać sygnał 
do inwestorów, promotorów projektów i  obywateli. 
Chodzi o przekazanie im, że Europa wzięła się z po‑
wrotem do pracy.

Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie naj‑
ważniejszych danych operacyjnych z 2014 roku oraz 
prognozy wyników, jakie spodziewamy się uzyskać 
z projektów finansowanych w tym roku. W 2014 roku 
przykładowo przyznaliśmy finansowanie przedsię‑
biorstwom, które utworzyły lub zachowały 3,6 mln 
miejsc pracy, zapewniliśmy szybki, szerokopasmowy 
dostęp do Internetu dla 3,2 mln gospodarstw domo‑
wych i  przyczyniliśmy się do poprawy opieki zdro‑
wotnej dla 10 mln obywateli UE.

Korzyści dla obywateli są dla nas kwestią o  pierw‑
szorzędnym znaczeniu. Nasze finansowanie jest za‑
ledwie środkiem do osiągnięcia celu. Wspieramy 
opłacalne projekty, które mogą zrobić różnicę, finan‑
sujemy przyszłość. O  to właśnie chodzi w  inwesty‑
cjach i konkurencyjności.
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na innowacje 
i umiejętności

mldEU
R14,7

na małe przedsiębiorstwa
mldEU

R25,5

na strategiczną infrastrukturę 
mldEU

R20,6

na działania na rzecz klimatu
mldEU

R19,1

4

7, 9mldEU
R

na projekty poza UE

80,3mldEU
R

wysokość  
finansowania  
Grupy EBI

2014 
Najważniejsze dane
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W wyniku naszego finansowania w 2014 roku przewidujemy 
utworzenie ponad 150 tys. nowych stałych miejsc pracy, z czego 
1,8 mln miejsc pracy na etapie konstrukcji. Jako bank UE wiemy, że 
nasze finansowanie jest zaledwie środkiem do osiągnięcia celu. 
Skupiamy się na opłacalnych projektach, o których wiemy, że nasz 
wkład może zrobić różnicę i które mogą przynieść konkretne 
korzyści dla obywateli Europy.
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Udzielenie 
zdecydowanej odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy

Od 2008 roku Grupa EBI zapewniła finansowanie w wysokości około 500 mld EUR 
na rzecz projektów w całej Europie. Oznacza to, że wsparliśmy inwestycje 
o wartości około 1,5 bln EUR, gdyż na ogół finansujemy około jednej trzeciej 
kosztów projektu. EBI odpowiedział na kryzys na rynku długu państwowego 
znacznym zwiększeniem działalności, podwajając wsparcie dla krajów, które zostały 
najbardziej dotknięte przez kryzys. Teraz, gdy pojawiły się ograniczenia związane 
z przyjmowaniem ryzyka, działamy na rzecz zmobilizowania inwestycji w całej 
Europie.
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Udzielenie 
zdecydowanej odpowiedzi na kryzys gospodarczy

B ank nieustannie pracuje nad poszerzeniem 
oferty swoich produktów. Wprowadzono nowe 
i innowacyjne produkty w celu zapełnienia luk 

rynkowych, otworzenia się na nowe grupy klientów, 
odzwierciedlenia zmieniających się priorytetów po‑
lityki i  wymogów państw członkowskich w  zakresie 
finansowania, jak również maksymalizacji zasobów 
i przyciągnięcia dodatkowego finansowania. Te pro‑
dukty są zróżnicowane ‑ od finansowania ryzyka na 
rzecz badań i rozwoju przez kredyty dla firm o śred‑
niej kapitalizacji i innowacyjne fundusze na rzecz kli‑
matu po finansowanie handlu. Jednocześnie bank 
oddał swoją specjalistyczną wiedzę finansową na 
usługi potrzeb inwestycyjnych w  Europie poprzez 
poszerzenie wachlarza usług doradczych w  przygo‑
towaniu i  realizacji projektów, lepszym wykorzysta‑
niu funduszy unijnych oraz poprawie dostępu do 
finansowania.

W 2012 roku państwa członkowskie UE zgodzi‑
ły się na zwiększenie kapitału wpłaconego EBI 
o 10 mld EUR, co umożliwi nam zwiększenie wielko‑
ści przyznawanych kredytów o  około 40% w  latach 
2013 ‑ 2015. Na koniec 2014 roku przyznaliśmy po‑
nad 50 mld EUR dodatkowych kredytów, mobilizu‑
jąc inwestycje o łącznej wartości ponad 150 mld EUR. 
Oznacza to, że zrealizowaliśmy cel zakładający dodat‑
kowe inwestycje o  wartości 180 mld EUR w  Europie 
do marca 2015, na długo przed terminem wyznaczo‑
nym na koniec roku.

W 2014 roku osiągnęliśmy najwyższą od 2009 roku 
ilość podpisanych umów kredytowych. Co najważ‑
niejsze, 40% stanowią umowy podpisane z  nowymi 
partnerami, co jest dowodem na to, że nasza strate‑
gia dywersyfikacji bazy klientów i pogłębiania pene‑
tracji nowych rynków przynosi owoce.



8 Sprawozdanie z działalności 2014

Stawianie na wyniki

Jako bank UE, będący własnością 28 państw człon‑
kowskich Unii, zapewniamy finansowanie i  specjali‑
styczną wiedzę na rzecz rzetelnych i  trwałych inwe‑
stycji. Naszym zadaniem jest wspieranie projektów 
wywierających znaczący wpływ na życie ludzi. Grupa 
EBI składa się z  EBI i  Europejskiego Funduszu Inwe‑
stycyjnego (EFI), który pomaga w spełnianiu potrzeb 
małych i  średnich przedsiębiorstw oraz firm o  śred‑
niej kapitalizacji w zakresie finansowania o podwyż‑
szonym ryzyku.

Opierając się na ponad 50‑letnim doświadczeniu 
w finansowaniu projektów, jesteśmy największym na 
świecie wielostronnym kredytodawcą i  emitentem. 
EBI pozyskuje pieniądze na rynkach finansowych 
w drodze emisji obligacji. Nasz doskonały rating kre‑
dytowy pozwala nam na pozyskiwanie środków na 
korzystnych warunkach. Ta korzyść finansowa zosta‑
je przeniesiona na klientów – organy publiczne, duże 
przedsiębiorstwa lub małe firmy, gdyż działalność EBI 

nie jest nastawiona na zysk. Oferujemy kredyty dłu‑
goterminowe, ale również, zwłaszcza poprzez EFI, 
gwarancje i kapitał właścicielski.

Nasze kredyty często mają dłuższy termin wymagal‑
ności niż kredyty banków komercyjnych czy obliga‑
cje rynkowe, co odpowiada długoterminowemu cha‑
rakterowi finansowanych przez nas projektów. Dla 
wielu naszych klientów ważne jest, aby mieć możli‑
wość dywersyfikacji źródeł finansowania, a  kredyt 
EBI często pomaga im w  uzyskaniu dostępu do in‑
nych źródeł finansowania. Przyznajemy kredyty bez‑
pośrednio na większe projekty o  wartości ponad 
25 mln EUR, a mniejsze kredyty przekazujemy za po‑
średnictwem sieci lokalnych pośredników finanso‑
wych. Nasza specjalistyczna wiedza techniczna i do‑
radztwo stanowią uzupełnienie oferty finansowej.

W tym roku po raz pierwszy nasze sprawozdanie 
z działalności zawiera prognozę niektórych wyników, 
jakich oczekujemy od operacji podpisanych w  2014 
roku, co wykazuje różnicę, jaką robią nasze projekty.

Korzyści dla obywateli są dla nas kwestią 
o pierwszorzędnym znaczeniu. Nasze finansowanie 
jest zaledwie środkiem do osiągnięcia celu. Wspieramy 
opłacalne projekty, które mogą robić różnicę, 
finansujemy przyszłość.
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Udzielenie 
zdecydowanej odpowiedzi na kryzys gospodarczy

Nasze 
produkty

Kredyty
Linie kredytowe 

Kredyty indywidualne (na ogół ponad 25 mln EUR) 

Inwestycje kapitałowe

Gwarancje

Usługi doradcze
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Plan inwestycyjny
dla Europy

Strategiczne projekty
dla Europy

łączne inwestycje w UE
315mldEU

R

Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych

InwestorzyInwestorzy

Plan inwestycyjny zaproponowany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej 
Jean‑Claude’a Junckera i prezesa EBI Wernera Hoyera w listopadzie 2014 roku jest 
częścią szerszej strategii, która łączy w sobie inwestycje, reformy strukturalne, 
integrację wspólnego rynku i odpowiedzialność fiskalną. Plan ma na celu 
ożywienie inwestycji, szczególnie w projekty obarczone wyższym ryzykiem, aby 
pomóc w stworzeniu możliwości wzrostu i zatrudnienia oraz zwiększyć 
konkurencyjność Europy.

5mldEU
R16mldEU
R
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Plan inwestycyjny
dla Europy

W ramach planu inwestycyjnego dla Euro‑
py Komisja Europejska i Grupa EBI zawiąza‑
ły strategiczne partnerstwo, aby zapełnić 

luki rynkowe i pomóc w przyjmowaniu ryzyka zwią‑
zanego z  projektami w  celu pobudzenia inwesty‑
cji prywatnych. Wspólnie uruchomiliśmy Europejski 
Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). 
Początkowe finansowanie w wysokości 21 mld EUR – 
w tym gwarancja na kwotę 16 mld EUR z budżetu UE 
i  5 mld EUR ze środków EBI – powinno skutkować 
łącznymi inwestycjami w projekty strategiczne o war‑
tości co najmniej 315 mld EUR w  ciągu najbliższych 
trzech lat.

Mobilizowanie inwestycji
Wykorzystujemy kapitał zalążkowy do mobilizowa‑
nia inwestycji prywatnych i dodatkowego finansowa‑
nia publicznego. Kluczem do realizacji tego celu jest 
przyciągnięcie inwestorów prywatnych, co pomoże 
nam w  zmobilizowaniu łącznych inwestycji na dwa 
sposoby: poprzez nakłonienie prywatnych inwesto‑
rów do zakupu naszych obligacji i zachęcenie inwe‑
storów do włączenia się w nasze projekty.

EFSI przekaże finansowanie na rzetelne projekty mo‑
gące stanowić wartość dodaną. Skupi swój potencjał 
finansowania na sektorach o  kluczowym znaczeniu 
dla UE, w których EBI może wykazać się wiedzą spe‑
cjalistyczną, na przykład infrastrukturze strategicz‑
nej, w  tym inwestycjach cyfrowych, transportowych 
i  energetycznych; kształceniu, badaniach i  innowa‑
cjach; finansowaniu na rzecz MŚP oraz projektach 
zrównoważonych pod względem środowiskowym.

Zapełnianie luk rynkowych
Badania przeprowadzone przez EBI na początku 2014 
roku ujawniły niepokojąco dużą lukę inwestycyjną: 

„Skuteczne działania mające na celu 
zwiększenie inwestycji w Europie są 

niezbędne do przywrócenia wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 

i zwiększenia konkurencyjności Europy.”

Prezes Werner Hoyer

poziom inwestycji w  UE w  2013 roku był prawie 
o  15% niższy od szczytowego poziomu sprzed kry‑
zysu w  ujęciu realnym, a  w niektórych państwach 
członkowskich – o 25% lub nawet 60%.

EFSI zamierza przezwyciężyć te trudności poprzez 
przejęcie części ryzyka od inwestorów. Nowa inicja‑
tywa umożliwi Grupie EBI zaoferowanie produktów 
wspierających projekty o  wyższym profilu ryzyka 
i  wysokiej wartości dodanej. W  konsekwencji może‑
my się spodziewać znacznego udziału innych źródeł 
finansowania, w szczególności sektora prywatnego.

Nowa inicjatywa stanowi uzupełnienie dodatkowych 
kredytów, które EBI przyznaje w  następstwie pod‑
wyższenia kapitału. Jej celem jest pomoc w dzieleniu 
się wiedzą fachową i doświadczeniem w zarządzaniu 
projektami, aby zwiększyć dostęp do finansowania 
i  zapewnić optymalne wykorzystanie funduszy unij‑
nych. Staramy się wnosić dodatkową wartość wykra‑
czającą poza zapewnienie korzystnych warunków 
finansowania, poprzez łączenie funduszy, przycią‑
gnięcie dodatkowego finansowania i  doradztwo 
w przygotowaniu i monitorowaniu projektów.
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Innowacje w służbie 
inteligentnego wzrostu 
w Europie
Innowacje i umiejętności są niezbędne do zapewnienia zrównoważonego wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. Odgrywają ważną rolę w pobudzaniu 
długoterminowej konkurencyjności Europy. Dla EBI jest to głównym priorytetem. 
W 2014 roku Grupa EBI wsparła innowacje i umiejętności w Europie kredytami 
w wysokości 14,7 mld EUR.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Nowy wachlarz produktów InnovFin dla europejskich innowatorów wszelkich 

rozmiarów

• Usługi doradcze InnovFin dla dużych projektów w zakresie badań i rozwoju

• Pierwszy projekt szerokopasmowy finansowany przy pomocy obligacji 
projektowych

• Wsparcie dla ośrodka badań wykorzystującego najnowocześniejsze technologie 
laserowe

na wspieranie innowacji
mldEU

R14,7 Kredyty 
z podziałem 
na podsektory

Infrastruktura 
wspierająca 
innowacje

2,2 mld

4,5 mld

8 mld

Kształcenie 
i szkolenia

Badania, rozwój 
i innowacje
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Innowacje 
w służbie inteligentnego wzrostu w Europie

„Cieszymy się, że 
EBI wybrał UCB jako 

pierwszego partnera 
dla swojego nowego 

podejścia pod hasłem: 
finansowanie wspólnego 

rozwoju obarczonego 
ryzykiem. Pomoże 

to przyspieszyć 
opracowanie kilku 

obiecujących projektów 
znajdujących się 
w planach UCB.”

Roch Doliveux,  
Dyrektor generalny UCB 

(2005‑2014)

Pierwsza tego rodzaju 
transakcja w ramach 

programu „InnovFin – 
fundusze unijne dla 

innowatorów”, a mianowicie 
wypłaty w wysokości 
75 mln EUR zależą od 

osiągnięcia kolejnych etapów, 
podziału ryzyka i wpływów.

Robienie różnicy – w 2014 nasze kredyty wsparły

mln gospodarstw 
domowych

szybki, szerokopasmowy 
dostęp do Internetu dla

studentów 
rozpoczynających naukę 

każdego roku

międzynarodowych 
wniosków patentowych

172 00025 000
3,2
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J esteśmy ważnym partnerem we wspieraniu pro‑
jektów mających na celu rozwijanie innowacji 
i  umiejętności, od finansowania ambitnych ba‑

dań na dużą skalę po małe, specjalistyczne firmy typu 
spin‑out lub finansowanie sieci cyfrowych. Wspiera‑
nie inwestycji, które są ukierunkowane na innowacje, 
umiejętności i większą konkurencyjność, jest częścią 
naszej misji polegającej na pobudzaniu wzrostu i za‑
trudnienia w Europie. Możemy pomóc zabezpieczyć 
takie inwestycje i zmaksymalizować zasoby przy po‑
mocy naszego efektu katalitycznego.

Promowanie kształcenia i umie-
jętności – inwestowanie w ludzi

Wspieramy inwestycje, które zwiększają jakość i kon‑
kurencyjność kształcenia, zwłaszcza poprzez moder‑
nizację obiektów szkolnych i uniwersyteckich, wspie‑
ranie programów kształcenia zawodowego i  innych 
programów szkoleniowych lub finansowanie ogól‑
noeuropejskich programów kredytów studenckich 
w  celu zwiększenia mobilności studentów. Kredyty 
EBI w  sektorze edukacji mogą pomóc w  podniesie‑
niu umiejętności młodych pracowników w  UE i  tym 

samym przyczynić się do stworzenia nowych możli‑
wości zatrudnienia.

Przyśpieszanie innowacji
Przyszły wzrost gospodarczy i  zatrudnienie w  Euro‑
pie będą w  coraz większym stopniu uzależnione od 
innowacyjnych produktów, usług i  modeli bizneso‑
wych. Osiągnięcia technologiczne począwszy od do‑
konań w dziedzinie nauk przyrodniczych po uspraw‑
nienia w  zakresie środowiska zapewniają wiodącą 
rolę sektora badań i  rozwoju w  UE. Finansujemy in‑
westycje w  badania, rozwój technologiczny i  in‑
nowacje we wszystkich dziedzinach. Obejmuje to 
wspólne programy badawcze na szczeblu unijnym 
i krajowym, infrastrukturę badawczą, badania nauko‑
we na uczelniach publicznych i  prywatnych, a  także 
inwestycje w  oddolne działania i  wsparcie dla inku‑
batorów, parków naukowo‑technologicznych i  kla‑
strów, aby ułatwić wymianę wiedzy i  umiejętności 
pomiędzy środowiskiem akademickim i  sektorem 
przedsiębiorstw. Kredyt w  wysokości 100 mln EUR 
jest przeznaczony na wsparcie działalności w  zakre‑
sie badań i  rozwoju Nordex, producenta turbin wia‑
trowych w Niemczech.
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Innowacje 
w służbie inteligentnego wzrostu w Europie

Gospodarka cyfrowa kluczem do 
długoterminowego wzrostu

Inny czynnik pobudzający innowacje technologiczne 
to cyfrowa infrastruktura i usługi. Aplikacje interneto‑
we są nadal ważnym motorem napędowym wzrostu 
wydajności. Inwestowanie w  infrastrukturę cyfrową 
jest zatem niezbędne do wspierania rosnącego ru‑
chu danych w Europie i jest to również jeden z głów‑
nych celów agendy cyfrowej UE. Kredyt EBI w  wy‑
sokości 58 mln EUR dla firmy Axione na rzecz usług 
szerokopasmowych we Francji był pierwszym projek‑
tem cyfrowym podpisanym w ramach inicjatywy in‑
nowacyjnych obligacji projektowych. W  coraz więk‑
szym stopniu każdy biznes to biznes cyfrowy. Z tego 
względu szybkie łącza internetowe, sieci komórkowe 
i usługi przetwarzania danych w chmurze są prioryte‑
tem dla banku.

„W każdej klasie znajduje 
się najnowocześniejsza 
technologia nauczania, 
służąca ludziom, którzy 

są fizycznie obecni, mamy 
również doskonałe zajęcia 

dostępne za pośrednictwem 
Internetu.”

Christoph Badelt, 
rektor Wiedeńskiego 

Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu

22,5 tys. studentów 
będzie korzystać z nowej, 

najnowocześniejszej otwartej 
przestrzeni w kampusie 

Wiedeńskiego Uniwersytetu 
Ekonomii i Biznesu. EBI 

przyznał na tej projekt kredyt 
w wysokości 250 mln EUR.
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Współpraca 
na rzecz przyśpieszonych innowacji 
w Europie

W czerwcu 2014 roku Grupa EBI i  Komisja Eu‑
ropejska uruchomiły nową gamę produktów 
w  ramach programu „InnovFin – fundusze 

unijne dla innowatorów”. Ma to stanowić uzupełnie‑
nie oferty finansowej Grupy EBI na rzecz projektów 
w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

InnovFin – fundusze unijne dla 
innowatorów
Jednym z kluczowych czynników hamujących działal‑
ność badawczą i  innowacyjną jest brak dostępnego 
finansowania na możliwych do zaakceptowania wa‑
runkach dla innowacyjnych firm, gdyż spółki lub pro‑
jekty tego rodzaju często mają do czynienia ze złożo‑
nymi produktami i  technologiami, niesprawdzonymi 
rynkami oraz wartościami niematerialnymi i prawny‑
mi. W  2014 roku nastąpiło wejście na rynek nowych 
produktów w  ramach InnovFin, dzięki którym nasza 
oferta trafiła do nowych klientów, takich jak innowa‑
cyjne firmy o  średniej kapitalizacji, które wspieramy 
za pomocą kredytów bezpośrednich i pośrednich.

Bazowanie na sukcesie pilotażo-
wej inicjatywy

Łącząc środki z  budżetu UE z  finansowaniem Grupy 
EBI, pomagamy uzyskać większy efekt mniejszym 
kosztem dzięki mobilizowaniu inwestycji przez inne 
strony na rzecz innowacji w  Europie. Opiera się to 
na sukcesie mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka, który sfinansował 114 projektów 
badań i  innowacji w  wysokości 11,3 mld EUR oraz 
przyznał gwarancje kredytowe o  wartości ponad 
1,6 mld EUR. Wysokość finansowania w ramach Inno‑
vFin ma być co najmniej dwukrotnie wyższa.

Doświadczenie pokazuje, że wiele projektów badań 
i innowacji napotyka trudności w uzyskaniu dostępu 
do finansowania, chociaż są to zasadniczo dobre pro‑
jekty. Nowe usługi doradcze w ramach InnovFin po‑
magają im w wykorzystaniu mocnych stron i dosto‑
sowaniu takich elementów, jak zarządzanie, źródła 
finansowania czy struktury finansowania, aby uzy‑
skać łatwiejszy dostęp do finansowania.

Europa stoi przed wielkim wyzwaniem w zakresie konkurencyjności i innowacji. 
Dlatego też Grupa EBI współpracuje z innymi, aby pomóc innowatorom 
w przekształceniu dobrych pomysłów w realia biznesowe. Nowy wachlarz 
produktów InnovFin zapewnia finansowanie dla europejskich innowatorów 
wszelkich rozmiarów.

Do 2020 roku InnovFin 
udostępni ponad 24 mld EUR 

na badania i innowacje 
małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw oraz 
infrastrukturę badawczą.
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Innowacje 
w służbie inteligentnego wzrostu w Europie

EFI, specjalista Grupy od dostarczania ryzyka finansowania dla MŚP i firm o średniej 
kapitalizacji, zaangażował w sumie 3,3 mld EUR w 2014 roku. Obejmuje to wsparcie 

dla innowacyjnych małych firm na wszystkich etapach rozwoju. W ubiegłym roku 
dostarczył 742 mln EUR w postaci kapitału własnego dla aniołów biznesu, 

start‑upów i firm na wczesnym etapie rozwoju oraz przyznał gwarancje 
w wysokości 653 mln EUR dla innowacyjnych małych przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe
dla innowacyjnych start-upów

W 2014 roku EFI rozpoczął zawieranie umów 
z  lokalnymi partnerami, którzy pełnią rolę 
pośredników finansowych w  ramach pro‑

gramu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP. Ten pro‑
gram, zarządzany przez EFI, jest realizowany przez 
uprawnione banki lokalne, firmy leasingowe i  insty‑
tucje gwarancyjne. EFI pokrywa część strat ponie‑
sionych przez pośredników finansowych w  związku 
z  kredytami, leasingiem finansowym i  gwarancjami 
rzędu 25 tys. ‑ 7,5 mln EUR, tym samym przyczyniając 
się do poprawy dostępu do finansowania dla inno‑
wacyjnych MŚP i małych firm o średniej kapitalizacji.

Finansowanie ryzyka we 
 wsparciu dla innowacyjnych firm

Badania i  innowacje firm europejskich, tworze‑
nie nowych przedsiębiorstw oraz wsparcie dla 

rozwijających się spółek to podstawowe cele polity‑
ki EFI, które są szczególnie ważne z punktu widzenia 
gospodarki, gdyż są motorem napędowym zmian 
strukturalnych.

Duża część pracy uniwersytetów i ośrodków badaw‑
czych ma potencjał przekształcenia się w  konkretne 
pomysły biznesowe, prowadzące do powstania ma‑
łych przedsiębiorstw. Jednakże komercjalizacja ba‑
dań i  transferu technologii, która przekształca bada‑
nia, rozwój i innowacje w zbywalne produkty i usługi, 
jest często uważana za obarczoną zbyt wysokim ry‑
zykiem z punktu widzenia finansowania. W 2014 roku 
EFI zainwestował 111 mln EUR w promowanie trans‑
feru technologii za pośrednictwem sześciu transakcji.

Brolis Semiconductors, mała firma 
wysokiej technologii z siedzibą 

w Wilnie (na Litwie), skorzystała 
ze wspieranego przez EFI kapitału 

podwyższonego ryzyka, aby rozwinąć 
swoją działalność. Jej technologia jest 

stosowana w wielu dziedzinach, w tym 
diagnostyce medycznej, dermatologii, 
przetwarzaniu materiałów, czujnikach 

gazu, kontroli procesu spalania 
i systemach noktowizyjnych w ramach 

zabezpieczeń domowych.
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Wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw
 
Małe firmy są ważną siłą napędową wzrostu, zatrudnienia i innowacji w Europie. MŚP 
stanowią ponad 90% przedsiębiorstw w UE i zatrudniają dwie trzecie ludności aktywnej 
zawodowo. Staramy się zapewnić dostęp do finansowania dla mniejszych spółek przy 
pomocy wachlarza nowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów. 
W 2014 roku Grupa EBI dostarczyła finansowanie o wartości ponad 25,5 mld EUR dla 
MŚP i firm o średniej kapitalizacji w Europie.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Rekordowe poziomy kredytów dla MŚP

• Zacieśniona współpraca z państwami członkowskimi 
i publicznymi instytucjami wspierania rozwoju

• Inicjatywa walki z bezrobociem młodzieży przynosi 
owoce

• Zwiększenie kapitału EBI i opracowanie nowych 
produktów

W spieranie dostępu do finansowania dla MŚP 
jest głównym priorytetem dla Grupy EBI. 
Wiele mniejszych firm napotyka trudności 

w  uzyskaniu finansowania na możliwych do zaak‑
ceptowania warunkach. Grupa EBI (EBI i  EFI) współ‑
pracuje z  szeroką gamą pośredników finansowych, 
takich jak lokalne banki partnerskie, fundusze, fir‑
my leasingowe i  instytucje mikrofinansowania, aby 
udostępnić finansowanie dla MŚP, firm o  średniej 
kapitalizacji i  mikroprzedsiębiorstw. Na każde euro 
od EBI dla MŚP przypada co najmniej jedno euro od 
pośrednika.

22, 2 mld

3,3 mld

EBIEFI

Finansowanie EBI i EFI dla 
małych firm w Europie

dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

mldEU
R25,5
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Wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw

„Wspaniałe umysły 
i pracownicy byliby 

bezużyteczni przy braku 
kredytów.”

Adrian and Adela Căţoiu, 
przedsiębiorstwo SARA, 

producent armatury ze stali 
węglowej

Adrian i Adela Căţoiu 
dysponowali kapitałem 

w wysokości zaledwie 
100 USD, gdy założyli 

nowoczesną firmę 
produkującą armaturę ze 

stali węglowej. Kredyty 
na kwotę 9,9 mln EUR 

pozwoliły na rozwój firmy 
i zapewnienie miejsc pracy 

dla prawie 200 osób.

Robienie różnicy ‑ w 2014 roku:

mikro‑, małych i średnich 
przedsiębiorstw

przyczyniliśmy się do 
zachowania około

mln miejsc pracy 
w Europie

młodych ludzi  
w latach  
2013‑20143,6

285 000
500 000

wsparliśmy około pomogliśmy małym 
firmom, które zatrudniły 
lub wyszkoliły 
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W 2014 roku Grupa EBI pracowała nad zwiększeniem wsparcia dla MŚP. 
Zacieśniliśmy współpracę z państwami członkowskimi UE i publicznymi 
instytucjami wspierania rozwoju w celu ustanowienia dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, innowacyjnych mechanizmów finansowania dla MŚP, aby 
pomóc im w maksymalizacji zasobów.

„Zatrudniłem 18 osób między 16 a 24 rokiem życia 
i przyuczyłem naszych uczniów do zawodu spawacza.”

Krzysztof Michalak, 
właściciel polskiej firmy Alspaw,

światowego lidera w produkcji aluminiowych systemów 
scenicznych

Z
apewniliśmy dalsze wsparcie na rzecz oży‑
wienia rynku finansowania handlu dla MŚP 
w  krajach, które cierpią z  powodu niewydolno‑

ści rynku poprzez poszerzenie zasięgu geograficzne‑
go greckiego instrumentu finansowania handlu i za‑
twierdzenie podobnego instrumentu dla Portugalii. 
Innym przykładem współpracy z  konkretnym kra‑
jem jest Strategic Banking Corporation of Ire‑
land, przedsiębiorstwo założone w październiku 

Wspieranie 
dostępu do finansowania dla MŚP i firm 
o średniej kapitalizacji

2014, dla którego EBI przeznaczył 400 mln EUR. 
Z  myślą o  maksymalizacji wpływu naszego 
wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, MŚP i  firm 
o  średniej kapitalizacji kontynuujemy współ‑
pracę z Komisją Europejską, krajowymi bankami 
wspierania rozwoju i  innymi kluczowymi gra‑
czami w  celu zwiększenia dostępu do finanso‑
wania i poprawy warunków finansowania.

Inwestowanie w młodzież
Bezrobocie wśród młodzieży jest jednym z  wielkich 
wyzwań dla Europy. Zwiększenie wydajności młode‑
go pokolenia na rynku pracy jest dokładnie tym, co 
Grupa EBI stara się osiągnąć poprzez swój program 
„Umiejętności i miejsca pracy – inwestowanie w mło‑
dzież”. Celem tej inicjatywy jest stworzenie miejsc 
pracy dla młodych ludzi poprzez poprawę dostępu 
do finansowania dla MŚP i zwiększenie ich szans na 
zatrudnienie dzięki ukierunkowanym inwestycjom 
w umiejętności. W 2014 roku w ramach tej inicjatywy 
podpisano kredyty w wysokości około 13 mld EUR.
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Wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw

Pośrednicy

Beneficjenci 

Kredyty 
i gwarancje

„Kredyt EBI jest 
idealnie dostosowany 

do naszych 
potrzeb. Kredyt 

ten uzyskaliśmy 
za pośrednictwem 

Banco Santander 
w sprawny, szybki 

i łatwy sposób.”

Gerardo Gutiérrez,  
prezes grupy Gadea, 

firmy farmaceutycznej

Grupa Gadea, 
motywowana 

zaangażowaniem na 
rzecz badań, rozwoju 

technologicznego, 
jakości 

i internacjonalizacji, 
powiększyła swój 
personel z sześciu 

osób do ponad 300 
pracowników.

Kredyty pośrednie Grupy EBI
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W 2014 roku EFI obchodził 20. rocznicę działalności i był nadal główną siłą 
napędową ukierunkowanego wsparcia dla europejskich MŚP i firm o średniej 
kapitalizacji. Zaangażował 3,3 mld EUR, które, dzięki efektowi dźwigni, przyciągnęły 
kapitał w wysokości 14 mld EUR, aby zwiększyć dostęp do finansowania dla 
mniejszych przedsiębiorstw.

Ukierunkowane
wsparcie EFI dla mniejszych firm

W 2014 roku EFI dokonał rekordowych inwe‑
stycji w  74 fundusze private equity, udzie‑
lił gwarancji dla portfeli nowych kredytów 

i  leasingu finansowego dla MŚP i  przyczynił się do 
ożywienia rynku sekurytyzacji europejskich MŚP, jak 
również promował włączenie społeczne i  tworze‑
nie nowych miejsc pracy poprzez transakcje mikrofi‑
nansowania. W 2014 roku ze wsparcia EFI skorzystało 
w sumie 175 tys. przedsiębiorstw w całej Europie.

Zwiększenie zdolności EFI do 
wspierania innowacyjnych MŚP

W 2014 roku udziałowcy EFI zatwierdzili podwyż‑
szenie kapitału w  wysokości 1,5 mld EUR, zwięk‑
szając jednocześnie łączny kapitał statutowy do 
4,5 mld EUR. Dało to EFI szerokie pole do rozwoju 

działalności, wzmocnienia oferty finansowej i zwięk‑
szenia ilości transakcji. EFI wprowadził nowe instru‑
menty kapitałowe, dłużne, wsparcia jakości kredy‑
towej i  mikrofinansowania, których zadaniem jest 
wniesienie więcej kapitału i  przyciągnięcie inwesto‑
rów prywatnych i  partnerów strategicznych do ryn‑
ku, aby stworzyć europejskim firmom możliwości 
zwiększenia konkurencyjności i rozwoju.

W 2014 roku Grupa EBI zapoczątkowała również 
nowy mandat zwiększenia ryzyka, który ma do‑
prowadzić do ożywienia rynku MŚP i  zaoferować 
nowy wachlarz produktów dłużnych i  kapitałowych, 
w  tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywa‑
mi. EBI wniesie do tej inicjatywy wkład do wysokości 
4 mld EUR do 2020 roku na rzecz innowacyjnych MŚP 
o większym profilu ryzyka.
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Wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw

„EFI udostępnił wystarczające 
środki pozwalające start‑upowi 

w rodzaju Workable nie tylko 
na rozpoczęcie działalności, 

ale również na osiągnięcie 
poziomu, gdzie duże firmy 

kapitału podwyższonego 
ryzyka w Europie są gotowe 
udzielić dalszego wsparcia.”

Nicos Moraitakis,  
założyciel i dyrektor generalny 

Workable

18 miesięcy od powstania 
firmy, z 20 utalentowanymi 

pracownikami, ponad 300 klientami 
i szybkim wzrostem dochodów, 

założyciele są zadowoleni ze 
swojego wyboru EFI jako źródła 

finansowania.

na finansowanie ryzyka

W 2014 roku 

EFI zaangażował

na rzecz MŚP i firm 
o średniej kapitalizacji.

mldEU
R3,3

łącznie
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Tworzenie połączeń 
strategicznych w infrastrukturze 
w Europie
 
Skuteczne połączenia energetyczne, transportowe i miejskie są ważną siłą napędową 
biznesu. Budowa sieci dla rynku wewnętrznego przyczynia się zatem do pobudzenia 
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności Europy. Jesteśmy naturalnym partnerem 
w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, które na ogół są zarówno duże, jak 
i długoterminowe. W 2014 roku EBI przyznał kredyty w wysokości około 20,6 mld EUR 
na rzecz infrastruktury transportowej, energetycznej i miejskiej w Europie.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Połączenie sieci elektrycznej w Wielkiej 

Brytanii i największy w historii kredyt EBI

• Pierwsze projekty transportowe w ramach 
inicjatywy obligacji projektowych

• Wzmocnione usługi doradztwa 
technicznego

• Cztery projekty mieszkań socjalnych 
i sześć projektów szpitali w ramach dzia‑
łań dotyczących infrastruktury miejskiej

Infrastruktura 
miejska

4,8 mld

7,5 mld
8,3 mld

Energia Transport

B ank oferuje znacznie więcej niż tylko finanso‑
wanie na rzecz projektów infrastrukturalnych. 
Jako uzupełnienie naszego znaczącego do‑

świadczenia w zakresie kredytów na rzecz infrastruk‑
tury staramy się wnieść wartość dodaną poprzez 
usługi doradztwa technicznego, zwłaszcza w  mniej 
rozwiniętych regionach lub w  wypadku projektów 
obejmujących złożone struktury, takie jak partner‑
stwa publiczno‑prywatne (PPP).

Kredyty według podsektora

na infrastrukturę 
strategiczną

mldEUR20,6
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Tworzenie
połączeń strategicznych w infrastrukturze w Europie

„Korzystne warunki 
finansowania EBI 
przyczyniły się do 

zwiększenia trwałości 
projektu i zmniejszenia 

ryzyka inwestycyjnego.”

Peter Frølich, 
prezes Fjord Line

Kredyt EBI w wysokości 
124 mln EUR pomógł 

w budowie dwóch nowych 
promów rejsowych LNG, 

które zapewniają wydajne 
i przyjazne dla środowiska 

połączenie między Norwegią 
i Danią.

Robienie różnicy ‑ w 2014 roku nasze kredyty wsparły

poprawa opieki zdro-
wotnej dla

mln
obywateli UE

10
80%  
ze źródeł odnawialnych

 dodatkowych pasażerów i 

godzin oszczędności czasu 
rocznie

545 mln

100 mln
mocy energii  
elektrycznej, z czego

6 000 MW
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Sprawne połączenia transportowe są niezbędne do tego, żeby ożywić wspólny 
rynek w Europie liczący 500 mln konsumentów. Transeuropejskie połączenia 
transportowe zwiększają potencjał generowania handlu, wspierają wzrost 
gospodarczy i zwiększają konkurencyjność. W 2014 roku EBI pożyczył 8,2 mld EUR 
na główne sieci transportowe w UE.

Budowanie 
wzajemnie połączonej Europy

E BI zapewnia finansowanie dla wszystkich rodza‑
jów infrastruktury transportu: od infrastruktury 
lotniczej poprzez infrastrukturę kolejową i  dro‑

gową po wodną śródlądową. Obejmuje to wsparcie 
dla platform multimodalnych, łączących różne środ‑
ki transportu, logistykę i  inteligentne systemy trans‑
portowe. Skutkuje to wymiernymi korzyściami dla 
wszystkich przedsiębiorstw i obywateli, którzy korzy‑
stają z  bardziej wydajnego, trwałego i  efektywnego 
systemu transportu.

Wspólne wsparcie dla projektów w  europejskich re‑
gionach (JASPERS) pomaga w  maksymalizacji wpły‑
wu funduszy strukturalnych i spójności UE tam, gdzie 
są one najbardziej potrzebne, z korzyścią dla dużych 
projektów. Od momentu powstania JASPERS w 2006 
roku zatwierdzono w sumie 389 projektów wspiera‑
nych przez JASPERS w czternastu krajach, stanowią‑
cych inwestycje o wartości prawie 67 mld EUR, z cze‑
go ponad 10 mld EUR tylko w 2014 roku.

Od zapoczątkowania 
w 2013 roku 

inicjatywa obligacji 
projektowych 

skutecznie 
przyciągnęła 

finansowanie za 
pomocą obligacji 

w pięciu projektach. 
W 2014 roku 

podpisaliśmy 
pierwsze 

operacje obligacji 
projektowych 

o wartości około 
239 mln EUR.

Kredyt EBI 
w wysokości 

38 mln EUR wspiera 
zwiększoną zdolność 

dostaw energii 
i bardziej ekologiczne 

paliwa w porcie 
w Rotterdamie 

dzięki rozbudowie 
infrastruktury 

otwartych ładowni 
skroplonego gazu 

ziemnego (LNG).
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Tworzenie
połączeń strategicznych w infrastrukturze w Europie

W 2014 roku EBI wsparł

16
9

4

3

projektów dróg 
i autostrad

projekty 
transportu 
lotniczego

projekty transportu 
morskiego

projektów 
kolejowych

Od zapoczątkowania 
w 2013 roku 

inicjatywa obligacji 
projektowych 

skutecznie 
przyciągnęła 

finansowanie za 
pomocą obligacji 

w pięciu projektach. 
W 2014 roku 

podpisaliśmy 
pierwsze 

operacje obligacji 
projektowych 

o wartości około 
239 mln EUR.

Kredyt w wysokości 
180 mln EUR przyczyni się 

do modernizacji 66 km linii 
kolejowej Rail Baltica, która 

również skorzystała z pomocy 
technicznej JASPERS w trakcie 

przygotowania projektu. 
Zapewni to szybsze i bardziej 
niezawodne usługi kolejowe.
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Pilzno, czwarte 
największe pod 

względem ludności 
miasto w Czechach, 
zorganizuje ponad 

600 wydarzeń 
kulturalnych jako 

jedna z Europejskich 
Stolic Kultury 2015. 

Dzięki wsparciu ze 
strony EBI to byłe 

miasto przemysłowe 
zamieniło się 

w tętniący życiem 
ośrodek kultury.

Nasze wsparcie dla 
modernizacji szpitali 

przyczynia się do poprawy 
usług opieki zdrowotnej 
dla 10 mln obywateli UE.

Budowanie ekologicznych, inteligentnych i zrównoważonych miast znajduje się 
w centrum działań EBI dotyczących infrastruktury miejskiej. W 2014 roku EBI 
zainwestował 4,8 mld EUR w projekty rozwoju, rewitalizacji i zdrowia na obszarach 
miejskich.

Kształtowanie
inteligentnych i zrównoważonych miast
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Tworzenie
połączeń strategicznych w infrastrukturze w Europie

E BI zalicza się do największych dostawców finanso‑
wania na rzecz sieci elektroenergetycznych w Eu‑
ropie, ze szczególnym naciskiem na tzw. inteli‑

gentne sieci. Inwestycje w sieci mające na celu remont 
lub rozbudowę istniejących aktywów wzmacniają ry‑
nek wewnętrzny. Modernizacja sieci energetycznych 
i usprawnione składowanie energii również przyczynia 
się do integracji energii ze źródeł odnawialnych.

Nasza norma wydajności emisji jest stosowana do 
wszystkich projektów wytwarzania energii z paliw ko‑
palnych w celu wyselekcjonowania inwestycji, których 
emisje dwutlenku węgla przekraczają poziom progo‑
wy, zgodnie z  limitami unijnymi i  krajowymi. Dzięki 
temu kredyty trafiają wyłącznie do projektów, które 
wnoszą pozytywny wkład do wzrostu gospodarczego 
i są zgodne z polityką UE w zakresie klimatu.

Energia dla 
gospodarki

Bezpieczne i zrównoważone dostawy energii po przystępnych cenach mają 
zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE. Kładąc 
szczególny nacisk na najważniejsze połączenia energetyczne, inteligentne sieci 

i odnawialne źródła energii, bank przyczynia się do zrównoważonych dostaw 
energii dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie. W 2014 roku EBI przyznał 

finansowanie w wysokości 7,5 mld EUR na projekty energetyczne.

Kredyt EBI w wysokości 32 mln EUR 
sfinansował budowę elektrowni 

interwencyjnej w Kiisa, aby zapewnić 
nieprzerwane dostawy energii 

elektrycznej na wypadek awarii 
w Estonii, na Łotwie lub Litwie.
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Finansowanie na rzecz klimatu 
i środowiska
Działania klimatyczne są nieodłącznym elementem zrównoważonego wzrostu. Bank 
zalicza się do największych dostawców finansowania na rzecz działań klimatycznych. 
Wspieramy cel UE zakładający niskoemisyjny i odporny na zmiany klimatu wzrost 
gospodarczy, zarówno w Unii, jak i poza nią. W 2014 roku przyznaliśmy finansowanie 
w wysokości około 19,1 mld EUR dla projektów dotyczących działań klimatycznych 
w Europie i na całym świecie. EBI współpracuje z innymi instytucjami w celu odblokowania 
dalszych inwestycji w działania klimatyczne i projekty ochrony środowiska.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Uczestnictwo w negocjacjach klimatycz‑

nych ONZ w okresie poprzedzającym 
szczyt w Paryżu

• Przewodzenie międzynarodowym wysił‑
kom na rzecz przejrzystego i odpowie‑
dzialnego finansowania działań związa‑
nych z klimatem

• Zapoczątkowanie nowych instrumen‑
tów wspierających inwestycje w za‑
kresie efektywności energetycznej 
i bioróżnorodności

• Wspieranie największej na świecie farmy 
wiatrowej w Holandii

• Kompensowanie emisji dwutlenku węgla 
poprzez inwestowanie w bioróżnorodność

„Jesteśmy zadowoleni, że 
znaleźliśmy kompetentnego 

i niezawodnego partnera 
w finansowaniu dla naszych 

projektów.”

Dr Christof Germann,  
członek zarządu firmy energetycznej 

Illwerke AG

Elektrownia Obervermuntwerk II 
o mocy 360 MW będzie wykorzystywać 

naturalną siłę wody i austriackich gór, 
aby zrównoważyć nierównomierną 

podaż i popyt energii.

O d 2009 roku bank dokonuje pomiaru śladu wę‑
glowego swoich projektów we wszystkich sek‑
torach, aby lepiej monitorować wyniki w zakre‑

sie emisji i ich ograniczania. Dzięki jego finansowaniu 
w 2014 roku ograniczono lub uniknięto około 3 mln 
ton emisji CO2 rocznie, co jest równoważne mniej 
więcej usunięciu 1,5 mln samochodów z dróg.

na wsparcie dla działań na rzecz 
klimatu na całym świecie

mldEU
R19,1
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Finansowanie
na rzecz klimatu i środowiska

Efektywność 
energetyczna

Dostosowanie

2,3 mld

400 mln

5,9 mld

7,6 mld

Energia 
odnawialna

Zrównoważony 
transport

Badania, rozwój 
i innowacje

2,6 mld

Robienie różnicy  ‑ w 2014 roku nasze kredyty wsparły

Podział finansowania na 
rzecz klimatu

GWh oszczędności 
energii

mln  
samocho-
dów z dróg

3 0003
1,5

GWh energii elektrycz-
nej z odnawialnych  

źródeł energii rocznie,  
zasilających ponad 

mln domów

12 000

1

mln ton rocznie – 
jest to równoważne 
usunięciu

ograniczenie emisji CO2 o
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EBI wspiera cel UE zakładający zbudowanie bardziej przyjaznej dla klimatu 
gospodarki i znaczne ograniczenie zużycia energii do 2050 roku. Zbudowanie 
niskoemisyjnej gospodarki jest niewątpliwie jednym z najważniejszych globalnych 
wyzwań naszych czasów. Przejście na bardziej zasobooszczędną, zrównoważoną 
i inteligentniejszą gospodarkę jest niezbędnym warunkiem pozwalającym Europie 
na pozostanie konkurencyjną.

W stronę niskoemisyjnej,
odpornej na zmiany klimatu gospodarki

Dachowe 
systemy solarne 
na chorwackiej 

wyspie Lošinj na 
Morzu Adriatyckim 

wytwarzają 
bezemisyjną energię 

elektryczną dla około 
100 gospodarstw 

domowych. 
Projekt ten został 

sfinansowany przez 
bank partnerski EBI 

Privredna banka 
Zagreb w ramach 

funduszu Ekologia na 
rzecz Rozwoju.

W sparcie finansowe EBI dla działań na rzecz 
klimatu i  ochrony środowiska jest kierowa‑
ne głównie za pośrednictwem kredytów do 

sektorów energii odnawialnej, efektywności energe‑
tycznej, zrównoważonego transportu, wody, ochrony 
przeciwpowodziowej i  leśnictwa. Kwestie klimatycz‑
ne i  środowiskowe są uwzględniane we wszystkich 
operacjach, na przykład poprzez promowanie stoso‑
wania najlepszej dostępnej technologii.

Nasze ćwiczenie dotyczące śladu węglowego obej‑
muje szacowane emisje gazów cieplarnianych (GHG) 
z  projektów, gdy prognozy wskazują, że te emisje 
będą znaczne, czyli gdy przekroczą jeden lub oba 
z poniższych dwóch progów:

•  bezwzględne emisje (rzeczywiste emisje z projektu) 
> 100 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie na standar‑
dowy rok realizacji projektu

•  względne emisje (szacowany wzrost lub zmniejsze‑
nie emisji w  porównaniu do spodziewanej alterna‑
tywy) > 20 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie

W 2014 roku 70 projektów z naszego portfela zostało 
objętych ćwiczeniem dotyczącym śladu węglowego. 
Stanowią one całkowite podpisy lub zatwierdzenia 
przydziałów EBI w wysokości 15,1 mld EUR. Powiąza‑
ne całkowite bezwzględne emisje gazów cieplarnia‑
nych z tych projektów szacuje się na 4,7 mln ton ekwi‑
walentu CO2 rocznie, natomiast łączne oszczędności 
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Finansowanie
na rzecz klimatu i środowiska

„Bristol jest pionierem 
w podejściu do energii 

i zrównoważonego rozwoju. 
Jako Europejska Zielona Stolica 

roku oferuje ogromną szansę 
przygotowania się na przyszłość. 

Jeżeli plany firmy energetycznej 
zostaną zatwierdzone, będzie 

to kolejnym przykładem na to, 
jak Bristol pokazuje brytyjskim 

miastom, jak stać się bardziej 
ekologicznym i bardziej 

zrównoważonym” ‑ mówi

 George Ferguson, burmistrz Bristolu

W 2012 roku Rada Miejska Bristolu 
wystąpiła do EBI z wnioskiem 

o przyznanie finansowania 
na przeprowadzenie studiów 

wykonalności dla nowej spółki 
energetycznej.

z tej samej operacji finansowania szacuje się na 3 mln 
ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Wyniki ćwiczenia EBI 
dotyczącego śladu węglowego z  2014 roku zostały 
ujęte bardziej szczegółowo w sprawozdaniu na temat 
zrównoważonego rozwoju za 2014 rok.

Finansowanie na rzecz ograni-
czenia emisji

Finansowanie EBI na rzecz energii odnawialnej i efek‑
tywności energetycznej bezpośrednio przyczynia się 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W 2014 
roku wsparcie dla tych celów wyniosło 8,2 mld EUR.

EBI jest głównym źródłem finansowania energetyki 
wiatrowej w  UE, zwłaszcza lądowych i  morskich farm 
wiatrowych. W  2014 roku EBI sfinansował budowę 12 
farm wiatrowych. Są to projekty duże, długoterminowe 

i  trudne pod względem technicznym. EBI jest zatem 
naturalnym partnerem dla tego sektora, zarówno w za‑
kresie finansowania, jak i fachowej wiedzy technicznej. 
Z  podobnych względów bank finansuje projekty do‑
tyczące energii słonecznej, zarówno skoncentrowanej 
energii słonecznej, jak i energii fotowoltaicznej; w 2014 
roku podpisał dziewięć operacji słonecznych.

Kwestie efektywności energetycznej są uwzględnia‑
ne we wszystkich projektach ocenianych przez bank. 
Finansowanie EBI na rzecz projektów dotyczących 
efektywności energetycznej obejmuje zarówno stro‑
nę podaży, na przykład łączną produkcję energii elek‑
trycznej i  cieplnej oraz sieć ciepłowniczą, jak i  stronę 
popytu, głównie izolację budynków publicznych i pry‑
watnych. W  2014 roku finansowanie dla projektów 
efektywności energetycznej wyniosło 2,3 mld EUR.

EBI współpracuje również odgórnie z  promotorami 
projektów, udzielając pomocy technicznej w opraco‑
waniu projektów. Europejska pomoc na rzecz energe‑
tyki lokalnej (ELENA) to wspólna inicjatywa EBI i Komi‑
sji Europejskiej, która polega na pomaganiu władzom 
lokalnym i  regionalnym w  przygotowaniu projektów 
dotyczących efektywności energetycznej i energii od‑
nawialnej, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla 
zewnętrznego finansowania. ELENA pokrywa udział 
kosztów pomocy technicznej, która jest niezbędna do 
przygotowania, realizacji i finansowania programu in‑
westycyjnego. W 2014 roku zobowiązania z tytułu po‑
mocy technicznej na rzecz beneficjentów w  ramach 
ELENA wyniosły 19 mln EUR, a wysokość łącznych zo‑
bowiązań wzrosła do 65 mln EUR.
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Wczesne dostosowanie się do skutków zmian klima‑
tycznych jest bardziej skuteczne i  mniej kosztowne 
niż pośpieszne działania w sytuacjach awaryjnych. Te 
kwestie, znane jako odporność na zmiany klimatu, są 
uwzględniane w  wszystkich projektach EBI. W  2014 
roku wsparcie dla projektów, które przyczyniają się 
do zwiększenia odporności na zmiany klimatu i  do‑
stosowania do zmiennych warunków atmosferycz‑
nych, wyniosło w sumie 400 mln EUR.

Wiele działań banku związanych z  leśnictwem to 
środki dostosowawcze. Na przykład lasy mogą po‑
móc zapobiec erozji gleby i  ograniczyć ryzyko po‑
wodzi, nie wspominając już o korzyściach dla różno‑
rodności biologicznej, żyzności gleby i  zarządzania 

działami wodnymi. Pełnią również rolę pochłaniaczy 
dwutlenku węgla, regulując klimat na skalę globalną.

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremal‑
nych warunków pogodowych ma silny wpływ na do‑
stępność i  jakość zasobów wody pitnej, prowadząc 
do klęsk żywiołowych związanych z wodą, w tym su‑
szy i powodzi. EBI, jako największe źródło finansowa‑
nia w postaci kredytów dla globalnego sektora wody, 
dąży do wspierania dostosowania poprzez pomoc 
w opracowaniu zintegrowanego zarządzania zasoba‑
mi wodnymi. Dzięki naszemu finansowaniu w  2014 
roku około 27 mln osób w UE i na całym świecie bę‑
dzie mogło korzystać z  bardziej wydajnych i  nieza‑
wodnych usług zarządzania wodą pitną i ściekami.

Wspieranie rozwiązań transportowych przyjaznych dla klimatu

Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i ochrona środowiska

7 projektów metra

2 projekty  
kolei miejskiej

19 innych projektów kolejowych

6 projektów tramwajowych

W 2014 roku bank pomógł sfinansować::

Cele wsparcia EBI w zakresie zrównoważonego trans‑
portu są zróżnicowane ‑ od budowy, rozbudowy lub 
remontu infrastruktury miejskiego transportu pu‑
blicznego poprzez bezpieczeństwo ruchu drogowe‑
go, promocję sieci szlaków rowerowych i  pieszych 
po pojazdy elektryczne. Bank wspiera również rozwój 
bardziej ekologicznych i bezpieczniejszych pojazdów 

poprzez finansowanie badań i rozwoju na rzecz ener‑
gooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań. Wspie‑
rane przez bank projekty przyczyniają się do popra‑
wy jakości powietrza, zmniejszenia zanieczyszczenia 
hałasem, zwiększenia bezpieczeństwa, wzmocnienia 
efektywności energetycznej i ograniczenia emisji ga‑
zów cieplarnianych.
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Finansowanie
na rzecz klimatu i środowiska

Fundusz klimatyczny Althelia, 
finansowany przez EBI, jest 

zorientowany na zrównoważone 
projekty zagospodarowania 

gruntów z myślą o generowaniu 
zysków finansowych, 

środowiskowych i społecznych. 
Wśród pierwszych inwestycji 

tego funduszu znajduje się 
ochrona 570 000 hektarów 
lasów naturalnych w Peru.

Zainwestowaliśmy 80 mln EUR 
we włoskie mini-obligacje, 

innowacyjny program 
sekurytyzacji wspierający 
działalność inwestycyjną 

małych i średnich 
przedsiębiorstw w sektorze 

wodnym we włoskim regionie 
Wenecja Euganejska.

Kredyt w wysokości 120 mln EUR 
dla słowackiego Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przyczyni się do projektów 

zalesiania, poprawy ochrony lasów 
i gospodarki leśnej oraz modernizacji 

infrastruktury rolnej.

Współpraca w zakresie innowa-
cyjnych rozwiązań finansowania 
na rzecz klimatu

Nasze innowacyjne produkty finansowania na rzecz 
klimatu pomagają w pobudzaniu inwestycji prywat‑
nych i  pozyskiwaniu funduszy publicznych. Te pro‑
dukty są dobrym przykładem na to, jak zwiększyć 
finansowanie na rzecz klimatu. Nasze fundusze kapi‑
tałowe i węglowe wspierają projekty dotyczące dzia‑
łań klimatycznych w Europie i poza nią.

Bank udzielił wsparcia funduszom dłużnym i  ka‑
pitałowym na rzecz klimatu o  całkowitej wartości 
616 mln EUR na koniec 2014 roku. Takie partnerstwa 
odgrywają szczególnie ważną rolę w pobudzaniu in‑
nowacji w  zakresie finansowania na rzecz klimatu 
i  przyciąganiu dalszego finansowania dla projektów 
klimatycznych.

W 2014 roku zapoczątkowano wiele nowych inno‑
wacyjnych instrumentów, które zostaną wprowadzo‑
ne w życie w 2015 roku. Wśród nich jest instrument 
prywatnego finansowania na rzecz efektywności 
energetycznej, który zapewnia finansowanie ryzyka 
dla banków pośredniczących w  mniejszych projek‑
tach efektywności energetycznej oraz instrument fi‑
nansowania kapitału naturalnego na rzecz inwestycji 
w  ochronę różnorodności biologicznej, usługi eko‑
systemowe i dostosowanie do zmian klimatu oparte 
na przyrodzie.

Nasz system identyfikacji i  monitorowania finan‑
sowania na rzecz klimatu jest szczególnie solidny. 
W  2014 roku EBI udanie pokierował wspólną pracą 

wielostronnych banków rozwoju (WBR) w  zakresie 
metodologii, gromadzenia i  sprawozdawczości da‑
nych. Przyczynia się to do zwiększenia przejrzysto‑
ści i odpowiedzialności finansowania publicznego na 
rzecz klimatu. W  2014 roku opublikowaliśmy wspól‑
ne sprawozdanie w  sprawie finansowania WBR na 
rzecz klimatu za 2013 rok i, wraz z innymi WBR, wyda‑
liśmy wspólne oświadczenie w sprawie finansowania 
na rzecz klimatu.

Przegląd działań EBI na rzecz klimatu, zapoczątkowa‑
ny na początku 2015, ma zostać ukończony przed ne‑
gocjacjami klimatycznymi, które odbędą się w Paryżu 
pod koniec roku. Te negocjacje mają przynieść nowe 
globalne porozumienie, które zastąpi aktualnie obo‑
wiązujący Protokół z Kioto.
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Zapewnianie finansowania na 
całym świecie
 
Nasze działania na całym świecie wspierają cele polityki zagranicznej UE. 
Współpracujemy z Komisją Europejską i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, jak 
również z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi w finansowaniu 
projektów wspierających cele polityki UE poza Unią. W 2014 roku kredyty EBI na całym 
świecie osiągnęły wysokość około 7,9 mld EUR.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Wiążące zobowiązanie na rzecz wspierania Ukrainy

• Nowy instrument kapitału podwyższonego ryzyka dla basenu Morza 
Śródziemnego

• Współpraca z WBR i innymi MIF w ramach nowego instrumentu globalnej 
infrastruktury

• Pierwszy kredyt w Azerbejdżanie
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Zapewnianie finansowania na całym
 świecie

„Wnosicie najbardziej znaczący wkład w pomoc 
dla Ukrainy w ostatnich czasach.”

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk 

W 2014 roku wysokość kredytów EBI dla Ukrainy 
wyniosła prawie 1 mld EUR w ramach pakietu kredytów 

o wartości 3 mld EUR na lata 2014-2016. Są one 
przeznaczone na wsparcie dla naprawy uszkodzonej 

infrastruktury na małą skalę, usuwanie skutków 
konfliktu oraz dla MŚP i firm o średniej kapitalizacji.

Robienie różnicy ‑ w 2014 roku nasze kredyty wsparły

4 23 500
gospodarstw domowych 
o lepszych warunkach 
mieszkaniowych

mln ludzi korzystających 
z dostępu do  bezpiecznej 
wody pitnej lub ulepszo-
nych warunków sanitarnych 
w gospodarkach wschodzą-
cych i rozwijających się

K redyty poza UE wzmacniają wsparcie EBI dla ze‑
wnętrznych priorytetów UE za pośrednictwem 
długoterminowych inwestycji. Bank wspiera 

projekty, które przyczyniają się do zwiększenia wzro‑
stu i tworzenia miejsc pracy poprzez zapewnienie fi‑
nansowania i pomocy technicznej dla rozwoju lokal‑
nego sektora prywatnego, infrastruktury społecznej 
i  gospodarczej oraz projektów dotyczących działań 
na rzecz klimatu.

Większość operacji banku dotyczących finansowania 
poza Unią jest przeprowadzanych w ramach gwaran‑
cji budżetowych UE, określonych w upoważnieniach 
zewnętrznych dla różnych regionów świata. W  2014 
roku rozpoczął się okres odnowionego upoważnienia 
(2014‑2020), dla którego całkowita wysokość gwa‑
rancji UE wynosi 30 mld EUR.
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Kredyty poza UE z podziałem na regiony

Ameryka 
Łacińska
650 mln EUR

Kraje basenu 
Morza Śród-

ziemnego
1,7 mld EUR

Kraje Afryki, 
Karaibów 
i Pacyfiku
1,2 mld EUR

Azja
720 mln EUR

Kraje sąsiedzkie na Wschodzie
1,2 mld EUR

Kraje EFTA i kraje objęte procesem 
rozszerzenia
2,5 mld EUR

Kredyt w wysokości 1 mln EUR dla Taysir, który specjalizuje się w rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw na obszarach Tunezji znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, przynosi korzyści drobnym rolnikom, hodowcom i młodym ludziom, a w 
szczególności absolwentom, którzy chcą założyć własną firmę.
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Zapewnianie finansowania na całym
 świecie

Program wody 
i kanalizacji władz 

miejskich Durbanu 
w RPA otrzymał 

Sztokholmską nagrodę 
wodną za 2014 rok. 

W ciągu ostatnich 14 lat 
dodatkowe 1,3 mln osób 

w aglomeracji Durbanu 
zostało podłączonych 

do sieci wodociągowej, 
a 700 tys. osób uzyskało 

dostęp do toalet. EBI 
wspiera ten projekt 

kredytem w wysokości 
50 mln EUR.

Upoważnienie do udzielania kredytów dla państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i teryto‑
riów zamorskich (KTZ) jest zawarte w  umowie z  Ko‑
tonu, która ustanawia stosunki UE z  tymi krajami 
partnerskimi. Finansowanie w  tych ramach jest do‑
starczane z  budżetów państw członkowskich UE za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju 
oraz ze środków własnych EBI.

Współpraca z innymi jest ważnym elementem opera‑
cji banku. Dotacje unijne w coraz większym stopniu 
są łączone z kredytami EBI, aby uzyskać lepsze wyniki 
projektów. Pomaga to w  pozyskaniu ograniczonych 
zasobów finansowych na rzecz krajów partnerskich 
UE i przyczynia się do zwiększenia skuteczności roz‑
woju. EBI będzie uczestniczyć w wydarzeniach odby‑
wających się w ramach Europejskiego Roku na rzecz 
Rozwoju w 2015 roku.



Siła finansowa w służbie 
inwestycji
 
EBI jest największym na świecie wielostronnym emitentem i kredytodawcą. W 2014 
roku pozyskał 61,6 mld EUR na międzynarodowych rynkach kapitałowych. 
Wykorzystujemy naszą siłę finansową, aby pozyskiwać środki po atrakcyjnych stawkach 
i przenosić korzyści kosztowe na ekonomicznie opłacalne projekty, które wspierają cele 
polityki UE. Bank pozyskuje fundusze na całym świecie i jako taki jest ważnym 
sposobem kierowania inwestycji do Unii Europejskiej.

Najważniejsze dane w 2014 roku:
• Bank ponownie pozyskał dużą ilość środków finansowych – 61,6 mld EUR

• Działalność w zakresie pozyskiwania środków skorzystała na zwiększeniu ratingu kredy‑
towego banku

• Czołowy emitent ekologicznych obligacji ‑ pozyskał 4,3 mld EUR.
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Podział emisji obligacji EBI według regionu:

Europa

62%
Obie Ameryki Azja

Środkowy 
Wschód i Afryka

24%12%

2%



U działowcy EBI to 28 państw członkowskich UE. 
Każde z tych państw subskrybuje część kapita‑
łu własnego banku proporcjonalnie do swoje‑

go znaczenia gospodarczego w  momencie przystą‑
pienia do UE. EBI jest zatem odpowiedzialny przed 
rządami państw członkowskich.

EBI pozyskuje środki długoterminowe na kredyty po‑
przez emisje obligacji na międzynarodowych ryn‑
kach kapitałowych. Jego siła finansowa wynika przede 
wszystkim z  jakości aktywów, silnego wsparcia udzia‑
łowców, rzetelnego zarządzania, ostrożnego zarządza‑
nia ryzykiem, trwałej rentowności i wysokiej płynności.

Na koniec 2014 roku współczynnik adekwatności ka‑
pitałowej banku – stosunek kapitału banku do akty‑
wów ważonych ryzykiem – wynosił 26%, czyli prak‑
tycznie bez zmian w  stosunku do poziomu z  końca 
2013 roku (26,1% na dzień 31 grudnia 2013 r.). Moż‑
na to wytłumaczyć łącznym pozytywnym wpływem 
poprawy jakości portfela kredytowego, rocznej nad‑
wyżki netto i  wypłaty drugiej transzy podwyższenia 
kapitału za 2013 rok, co zrównoważyło efekt dodat‑
kowych wielkości kredytów.

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 2,6 mld EUR, czyli nieco wię‑
cej niż w 2013 roku.

„Postrzegamy zrównoważone 
obligacje jako sposób na 

finansowanie gospodarki realnej 
zgodnie z naszymi celami: 

konkretne projekty wywierające 
skutki społeczne i środowiskowe. 

Zainwestowaliśmy w obligacje 
świadomości klimatycznej EBI, 

gdyż są to obligacje o wielkości 
benchmarkowej, będące źródłem 

finansowania dla projektów 
dotyczących energii odnawialnej 

i efektywności energetycznej”.

Marc Briand, dyrektor wydziału 
instrumentów o stałym dochodzie 

w Mirova

Ekologiczne obligacje zyskują na 
znaczeniu: inwestorzy przekonu-
ją się do finansowania na rzecz 
klimatu

Rok 2014 był ważnym rokiem dla ekologicznych obli‑
gacji EBI, tzw. obligacji świadomości klimatycznej – od‑
powiedzialnych społecznie produktów inwestycyjnych 
dostosowanych do potrzeb inwestorów. Środki pozy‑
skane za pośrednictwem tych obligacji są przeznaczo‑
ne na wypłaty kredytów EBI na rzecz projektów działań 
klimatycznych w  zakresie energii odnawialnej i  efek‑
tywności energetycznej. Finansowanie to przyczynia 
się do realizacji celu UE zakładającego wspieranie ni‑
skoemisyjnego i  odpornego na zmiany klimatu wzro‑
stu gospodarczego na całym świecie.

W ubiegłym roku odnotowano bezprecedensowy 
wzrost na rynku ekologicznych obligacji – wyemito‑
wano obligacje o  wartości 28 mld EUR / 37 mld USD, 
przeszło trzy razy więcej niż w 2013 roku, według sza‑
cunków inicjatywy obligacji klimatycznych. EBI był 
największym emitentem w  tym segmencie ‑ pozy‑
skał 4,3 mld EUR w  siedmiu walutach. Kwota obligacji 
świadomości klimatycznej denominowanych w  EUR, 
o  terminie wykupu w  2019 roku, została zwiększona 
do 2,6 mld EUR – były to największe na rynku niewy‑
kupione obligacje ekologiczne na koniec roku. EBI wy‑
emitował również obligacje o terminie wykupu 12 lat, 
które stanowią drugi kluczowy benchmark na krzywej 
ekologicznych obligacji EBI w  EUR. Dodatkowym wy‑
darzeniem w  ubiegłym roku była inauguracyjna emi‑
sja obligacji świadomości klimatycznej w  USD – eko‑
logicznych obligacji benchmarkowych o  10‑letnim 
terminie wykupu. W 2014 roku bank wyemitował rów‑
nież pierwsze obligacje świadomości klimatycznej de‑
nominowane w  GBP, stając się pierwszym emitentem 
ekologicznych obligacji w  tej walucie wśród emiten‑
tów państwowych, ponadnarodowych i agencji.

412014 Sprawozdanie z działalności

Siła finansowa
w służbie inwestycji



E BI jest zarówno instytucją UE, odpowiedzial‑
ną przed państwami członkowskimi, jak i  ban‑
kiem, który stosuje najlepsze praktyki sektora 

publicznego i  prywatnego w  procesie podejmowa‑
nia decyzji, zarządzania i kontroli. Bank posiada trzy 
organy decyzyjne: Radę Gubernatorów na szczeblu 

ministerialnym, Radę Dyrektorów z niestałymi człon‑
kami mianowanymi przez każde państwo członkow‑
skie i jednym członkiem mianowanym przez Komisję 
Europejską; oraz Komitet Zarządzający, stały organ 
decyzyjny, któremu przewodniczy prezes EBI.

Rada Gubernatorów składa się z ministrów (z reguły 
ministrów finansów) ze wszystkich 28 państw człon‑
kowskich. Na posiedzeniach, które odbywają się raz 
w  roku, określa wytyczne polityki kredytowej ban‑
ku oraz zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe. 
Decyduje o  podwyższeniu kapitału i  udziale banku 
w  operacjach finansowania poza UE. Mianuje rów‑
nież członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządza‑
jącego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.

Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w  sprawie za‑
ciągania i  przyznawania kredytów oraz innych kwe‑
stii finansowych (na przykład udzielania gwarancji). 
Posiedzenia Rady odbywają się dziesięć razy w roku 
w  celu zapewnienia, żeby bank był właściwie zarzą‑
dzany zgodnie z  Traktatami UE, jego Statutem oraz 
ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów.

Od lewej do prawej:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom,  

Philippe de Fontaine Vive,  

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu  

i Román Escolano

Bank UE
EBI jest jedynym bankiem publicznym będącym wyłączną własnością 28 państw 
członkowskich UE. Nasza struktura zarządzania sprawia, że bank jest odpowiedzialny, 
właściwie zarządzany i skuteczny w promowaniu zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich swoich działaniach.
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W ramach praktyki 
regularnego przeglądu 
najważniejszych 
polityk, w 2014 roku EBI 
przeprowadził konsultacje 
z zainteresowanymi 
stronami na temat poprawy 
i dostosowania polityki 
przejrzystości. Bank dąży 
do największego możliwie 
stopnia otwartości na temat 
swojego sposobu działania, 
podejmowania decyzji 
i realizacji polityk UE.



Rada składa się z  29 dyrektorów. Każde państwo 
członkowskie mianuje jednego dyrektora. Jeden dy‑
rektor jest mianowany również przez Komisję. Dy‑
rektorzy mają dziewiętnastu zastępców. Rada Dyrek‑
torów, aby poszerzyć swoją wiedzę fachową, może 
dobrać sobie 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 jed‑
nej trzeciej członków uprawnionych do głosowania, 
chyba że Statut stanowi inaczej. Radzie przewodni‑
czy prezes banku Werner Hoyer, ale bez prawa głosu.

Komitet Zarządzający jest stałym organem decyzyj‑
nym banku. Komitet jest odpowiedzialny za bieżące 
działania banku, przygotowuje decyzje Rady Dyrek‑
torów i  zapewnia ich wykonanie. Jego posiedzenia 
odbywają się raz w  tygodniu. Komitet Zarządzający 
działa pod kierownictwem prezesa banku i nadzorem 
Rady Dyrektorów. Pozostali ośmiu członkowie to wi‑
ceprezesi EBI. Członkowie Komitetu Zarządzającego 

są mianowani na odnawialny okres sześciu lat i  są 
odpowiedzialni wyłącznie przed bankiem. Czterech 
największych udziałowców (Francja, Niemcy, Wło‑
chy i Wielka Brytania) ma stałe miejsce w  Komitecie 
Zarządzającym.

Komitet Kontroli i Audytu to niezależny organ odpo‑
wiedzialny bezpośrednio przed Radą Gubernatorów. 
Jest odpowiedzialny za kontrolę sprawozdania finan‑
sowego banku i weryfikację, czy jego działalność jest 
zgodna z najlepszą praktyką bankową. Oświadczenie 
Komitetu Kontroli i Audytu jest przedkładane Radzie 
Gubernatorów wraz z sprawozdaniem rocznym Rady 
Dyrektorów. Komitet Kontroli i  Audytu składa się 
z  sześciu członków mianowanych na nieodnawialną 
kadencję trwającą sześć kolejnych lat finansowych.
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Bank UE

Struktura zarządzania EBI:

 Udziałowcy  28 państw członkowskich UE

 Rada Gubernatorów ministrowie z państw członkowskich

 Rada Dyrektorów

 Komitet Zarządzający Komitet Kontroli  
i Audytu

‑ Prezes
‑ 8 wiceprezesów

mianowana przez  
państwa członkowskie
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